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Abstrakt 
Titel: I spåren av mastektomin. En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av 
självbild och sexualitet efter en mastektomi till följd av bröstcancer.  
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över 
och antalet insjuknande ökar. Behandling är vanligtvis kirurgi, antingen utförs 
lumpektomi eller mastektomi. Efter en operation kan kvinnorna uppleva en 
förändrad självbild samt en negativt påverkad sexualitet. Sjuksköterskor i klinisk 
verksamhet är i behov av kunskap för att ha möjlighet att hantera kvinnornas känslor 
som kan uppkomma vid en mastektomi.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av självbild 
och sexualitet till följd av mastektomi efter bröstcancer. 
Metod: En litteraturstudie baserad på nio studier av kvalitativ ansats har granskats, 
analyserats och sammanställts. 
Resultat: Resultatet presenteras i två kategorier med åtta underkategorier. 
Kategorierna innefattar En förändrad bild av sig själv och En påverkad sexualitet 
och ett förändrat sexliv.   
Konklusion: Kvinnor som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer upplevde 
en påverkan på deras självbild och sexualitet. Likheter och skillnader framkom, men 
varje kvinnas upplevelse var unik, så även lidandet operationen medförde.  
Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, självbild, sexualitet, upplevelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Abstract 
Title: In the wake of mastectomy. A literature study of women’s experiences of self-
image and sexuality after mastectomy due to breast cancer.  
Backgound: Breast cancer is the most common cancer for women worldwide, and 
the number of women with this illness is increasing. It is normally treated by surgery, 
either a lumpectomy or mastectomy is performed. After surgery the women may 
experience changes to their self-image and sexuality. It is neccessary that nurses in 
clinical practice have sufficient knowledge to be able to manage the emotions that 
women may experience after a mastectomy.  
Aim: The aim of this study was to describe women’s experiences of self-image and 
sexuality following mastectomy due to breast cancer. 
Methods: A literature study based on 9 studies of qualitative approach. The result of 
the articles were reviewed, analyzed and compiled.  
Results: The result is presented in two categories with eight sub-categories. The 
categories are An altered self-image and An affected sexuality and an altered sex-
life. 
Conclusion: Women who underwent mastectomy after breast cancer experienced 
an impact on their self-image and sexuality. Both similarities and differences 
appeared in the result. Every womans experience was unique, as was the suffering the 
surgery resulted in.  
Keywords: Breast cancer, mastectomy, self-image, sexuality, experience 
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BAKGRUND 

Bröstcancer 
År 2012 drabbades nära 1,7 miljoner kvinnor av bröstcancer, vilket gör den till den 
vanligaste cancersjukdomen bland världens kvinnor, till lika den som orsakar flest 
dödsfall bland kvinnor, 522 000 dödsfall samma år (Ferlay et al., 2013). Även i 
Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor, år 2014 
registrerades drygt 8000 kvinnor med en eller flera tumörer i bröstet (Bergman, 
Fredholm, Jacobson, Jaresand, & Johansson, 2016).  
 

Antalet insjuknande i bröstcancer ökar, inte bara i Sverige utan även globalt. 
Ökningen har pågått länge och går numera allt snabbare. Flertalet orsaker tros vara 
livsstilsrelaterade, exempelvis färre och senare graviditeter, fetma, låg grad av fysisk 
aktivitet samt alkoholkonsumtion. Många cancerformer kan dock inte förebyggas 
trots hälsosamma levnadsvanor, tumörer kan även uppstå på grund av ärftlighet och 
slumpvisa mutationer (Bergman et al., 2016; Cancerfonden, 2012).  
 

För att minska risken för utveckling av cancer är det viktigt med tidig upptäckt, då 
chansen till tillfrisknande är stor. För att kunna göra tidig upptäckt utförs 
regelbundna screeningundersökningar av riskgrupper. I länder där screening införts 
upptäcks fler fall av bröstcancer. Trots fler fall leder screeningmetoden till tidig 
upptäckt och, tillsammans med bra behandling, minskar risken att den drabbade dör 
i sjukdomen. Idag är chansen att överleva bröstcancer i minst fem år efter diagnos 
nästan 90 procent, 10-årsöverlevnaden är dryga 80 procent (Bergman et al., 2016).  
 

Behandling 
Behandling av bröstcancer kan ske på olika sätt, exempelvis genom olika typer av 
kirurgi, strålning, hormonell behandling samt cytostatika. Vanligt är att dessa 
behandlingar används i olika kombinationer (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2014).  
 

Vanligtvis startar behandlingen med operation. Ofta kan bröstbevarande kirurgi 
användas, då endast tumören och en del vävnad runt omkring den tas bort, men i 
vissa fall krävs att hela bröstet avlägsnas (Bergman, Hont, & Johansson, 2013). Vid 
avlägsnande av hela bröstet skalas körteln bort från bröstmuskeln och all  
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bröstvävnad som sträcker sig upp till axillen opereras bort, detta kallas mastektomi 
(Ingvar, 2012, s. 258). Mastektomi kan även användas som profylaktisk kirurgi vid 
familjär eller ärftlig bröstcancer (Jönsson, 2004, s. 151-152).  
 

Behandling av bröstcancer kan ge många olika biverkningar, både fysiska och 
psykiska. Exempel på biverkningar är håravfall, lymfödem, smärta, viktuppgång, 
förändrad hudkänsel och fatigue. Dessa biverkningar kan bidra till känslor som 
frustration, osäkerhet, rädsla, oro och ångest (Burg, Lopez, Dailey, Keller, & 
Prendergast, 2009; Cheng, Sit, & Cheng, 2016; Helms, O'Hea, & Corso, 2008). Hos 
kvinnor som drabbats av bröstcancer är förekomsten av ångest och depression cirka 
30 procent (Myklebust Sorensen & Almås, 2011, s. 440).  
 

Efter en operation är det möjligt att antingen göra en rekonstruktion av bröstet eller 
prova ut en bröstprotes. För vissa kvinnor är rekonstruktion att föredra framför att 
bära bröstprotes, det är möjligt att göra rekonstruktionen i samband med 
mastektomin. För de kvinnor som önskar bröstprotes provas den ut 4-6 veckor efter 
operationen, då såret fått läka. Protesen väger ungefär lika mycket som det 
kvarvarande bröstet, för att få en jämn belastning på kroppens båda sidor (Myklebust 
Sorensen & Almås, 2011, s. 446, 448-449).  
 

Självbild & Sexualitet 
Självbild definieras som uppfattningar, känslor eller tankar om jaget (Herdman, 
2015, s. 336; Ternstedt & Norberg, 2014, s. 42). Jaget kan ses ur olika dimensioner, 
det materiella, sociala eller andliga jaget. En människas självbild kan påverkas av 
hälso- och sjukvårdsrelaterade förändringar (Ternstedt & Norberg, 2014, s. 43-44).  
 
Sexualiteten är grundläggande för människans självbild och uppfattning av sig själv, 
alla människor har behov av att bli bekräftad i sin egen sexualitet (Jerpseth, 2011, s. 
24). Världshälsoorganisationen, WHO, beskriver att en central del av att vara 
människa omfattar sexualitet, könsidentiteter- och roller, sexuell läggning, erotik, 
njutning, intimitet och reproduktion. Sexualitet kan definieras som upplevda och 
uttryckta tankar, fantasier och begär som kan inkludera flertalet dimensioner. Det 
betyder dock inte att alla är upplevda eller uttryckta. Sexualitet kan vara influerad av 



 

 3 

bland annat biologiska, psykologiska och sociala faktorer (World health organisation, 
2006).  
 

Det är vanligt att kroppen förändras mycket efter behandling av en cancersjukdom 
(Helms et al., 2008). Hur människan ser på sin kropp påverkar hennes känslor, 
tankar och sättet hon är, den påverkar relationerna till andra människor och 
livskvalitén, därmed sagt den sjuka människans hela liv. Vetskapen om att en tumör 
finns i kroppen kan utgöra ett hot mot självbilden och att förlora en kroppsdel, 
exempelvis ett bröst, kan utlösa en sorgereaktion. Den drabbade kan känna sig 
främmande i sin egen kropp, vilket kan förstärka den smärta och det lidande som det 
innebär att vara allvarligt sjuk (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, s. 406).  
 
Resektion av bröst resulterar ofta i oro över den drabbade kvinnans kropps- och 
självbild. Oro över en förändring av kroppen kan leda till sämre självförtroende hos 
kvinnan (Chen, Liao, Chen, Chan, & Chen, 2012). I en studie av Jorgensen, Garne, 
Sogaard, & Laursen (2015) framkom att kvinnor som genomgått operativ behandling 
av brösten till följd av bröstcancer upplevde en påverkan på sin självbild. I media 
framställs ofta de kvinnliga brösten som symboler för den kvinnliga skönheten. 
Många kvinnor upplever press över att passa in i samhällets ideal, vilket kan bidra till 
hot mot kvinnans självbild vid en mastektomi, då hon förlorar ett eller båda brösten 
(Kearney, 2006).  
 

En människas sexualitet kan påverkas av många olika faktorer, däribland sjukdom. 
Att bli opererad och behandlad för cancersjukdom hotar den sexuella förmågan och 
kan ge sexuella problem. Den delen av livet kan bli komplicerad och svårigheter vid 
intima relationer kan uppstå. För de flesta människor är sexualitet en viktig del av 
livet, likväl kan det intima samlivet med en partner vara problematiskt att återuppta 
efter en operation. Dels för att kroppen är förändrad, dels på grund av rädsla att bli 
avvisad (Bruun Lorentsen & Grov, 2011, s. 424; Hulter, 2014, s. 590).  
 

Efter en genomförd mastektomi beskrev kvinnor känslor av att vara mindre bekväm 
vid sexuella och intima situationer, samt att sex blev svårare med tiden. Till följd av 
operationen minskade kvinnornas sexuella lust och deras känsla av att vara attraktiv 
(Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson, & Salander, 2013; Karabulut & Erci, 2009). 
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Faktorer som tillsammans påverkade det sexuella begäret hos kvinnorna var känslan 
av kvinnlighet, självbild och sexlivet (Karabulut & Erci, 2009).  
 

Sjuksköterskans roll 
Det är vanligt att personer drabbade av cancer oroar sig över den sexuella hälsan och 
flertalet cancerbehandlingar har också visat sig påverka den (Kim, Yang, & Hwang, 
2015). Mastektomi till följd av bröstcancer har visat sig ha en negativ inverkan på 
kvinnors bild av sig själva och hennes sexualitet (Heidari, Shahbazi, & Ghodusi, 2015; 
Yeo et al., 2004). I samband med att fler kvinnor överlever bröstcancer och lever kvar 
i spår av sjukdomen är det viktigt att få mer kunskap om, och öka förståelsen för, hur 
dessa kvinnors självbild och sexualitet kan påverkas efter en mastektomi. Det är 
därför nödvändigt att sjuksköterskor vågar tala om sexualitet och är införstådd i hur 
viktigt sexualitet kan vara för den enskilda kvinnan, för att kunna ge bättre vård och 
stöd (Vieira, Santos, dos Santos, & Giami, 2014). Det är även viktigt att 
sjuksköterskan inför operationen samtalar med kvinnan om vad som ska hända, hur 
hon kan se ut efteråt och vikten av att våga se på sig själv efter operationen 
(Freysteinson et al., 2012).  
 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelse av självbild och sexualitet efter 
mastektomi till följd av bröstcancer. 
 

METOD 

Design 
Detta är en litteraturstudie av kvalitativ ansats. Det innebär att ett antal studier 
sammanställts för att kunna besvara studiens syfte. Avsikten vid  kvalitativ ansats är 
vanligtvis att uppnå förståelse, vilket innebär att genom forskning ta del av en 
människas liv såsom upplevelser, värderingar, känslor och förväntningar. Genom 
kvalitativa studier kan patienters subjektiva upplevelse fångas upp (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 23). På så vis erhålls information som stämmer överens med denna 
studies syfte, vilket är att beskriva kvinnors upplevelser. 
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Sökmetod 
För att hitta artiklar relevanta för ämnet har sökningarna utförts i databaserna 
CINAHL, PsycInfo och PubMed, som enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 74-77) 
har omvårdnadsinriktat forskningsmaterial. För att reducera antalet träffar i 
databassökningarna användes boolesk söklogik, det vill säga användningen av 
“AND”, “OR” och “NOT” i fritextsökningen. På så vis bestäms vilket typ av samband 
valda sökord ska ha i relation till varandra, samt få en sökning som svarar bäst mot 
syftet. För att även täcka olika varianter av sökorden trunkerades en del ord 
(Forsberg & Wengström, 2013, s. 79-80). Utifrån andra artiklars referenslistor har 
manuell sökning genomförts. Sökningen kan kompletteras med artiklar utifrån en 
manuell sökning för att finna fler relevanta artiklar (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 
2011, s. 88).  
 

Initialt avgränsades artikelsökningarna genom de valda årtalen 2005-2016, i syfte att 
endast ta del av den senaste forskningen. Vidare valdes även peer reviewed och 
research article som avgränsningar för att få tillgång till artiklar som är användbara i 
en litteraturstudie. Ibland användes även female för att utesluta bröstcancer hos 
män. Vid sökning efter artiklar hittades sju artiklar, varvid sökningen utökades 
manuellt. Två artiklar skrivna före 2005 inkluderades efter kvalitetsgranskning.  
 
Sökord: breast cancer, breast neoplasm, mastectomy, surgery, experience, self-
esteem, self-image, body image, self-concept, sexuality, qualitative. 

 

Urval & Kvalitetsgranskning 

Vid studier av kvantitativt slag strävar forskaren efter att ordna, klassificera, se 
samband och förklara, exempelvis med hjälp av skalor. En kvalitativ ansats strävar 
efter att beskriva, förstå och tolka vald situation eller fenomen (Forsberg & 
Wengström, 2013, s. 53-54). Givet studiens syfte var det lämpligt att använda 
kvalitativa artiklar. Urvalet av artiklarna skedde i olika steg. En relevansbedömning 
enligt Statens beredning för medicinsk utvärderings, SBU, handbok för utvärdering 
av metoder i hälso- och sjukvården gjordes. Bedömningen utfördes i olika steg och 
dokumenterades noggrant tillsammans med sökningarna i tabellformat, se tabell 2, 
bilaga 1. I det första steget sållades artiklarna utifrån deras titlar och därefter 
abstrakt. I det andra steget granskades de artiklar som valts genom en fullständig 
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genomläsning av studierna för dess relevans för syftet (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, 2014). De studier som bedömdes vara relevanta 
kvalitetsgranskades och sammanställdes i en artikelöversikt, se tabell 3, bilaga 2.  
 

Inklusionskriterier 
Valda inklusionskriterier för studien samlade ett urval av kvalitativa studier från år 
2005 fram till nutid som inkluderar bröstcancer hos kvinnor, i vilka kvinnorna ska ha 
genomgått mastektomi som behandlingsform till följd av bröstcancer med 
borttagande av ett eller båda brösten, artiklarna ska ha varit peer reviewed och 
skrivna på engelska eller svenska till följd av språkliga begränsningar. 

 

Exklusionskriterier 
Valda exklusionskriterier för studien uteslöt studier som berör bröstcancer hos män, 
kvinnor som har eller tidigare haft bröstcancer men ej genomgått mastektomi samt 
mastektomi i profylaktiskt syfte. 
 
Vid kvalitetsgranskningen användes SBU:s ”mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser”, se bilaga 3. Där bedömdes 
det om studien var av hög, medelhög eller låg kvalitet genom att svara på vilka delar 
artikeln innehöll (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Vid 
tolkning av svaren bestämdes det att antalet ja-svar på frågorna utgjorde om artikeln 
var av hög, medelhög eller låg kvalitet. De studier som kvalitetsgranskades hade alla 
medelhög eller hög kvalitet, varvid ingen artikel exkluderades i detta steg. För att 
stärka trovärdigheten av arbetet är det viktigt att kvalitetsgranskningen görs 
tillsammans och bedöms på ett likartat vis (Wallengren & Henricson, 2012, s. 490). 
Granskningen genomfördes därför gemensamt, för att undvika att viktig information 
förbisågs. 
 
Från de utvalda artiklarna användes endast data som svarade mot syftet, det vill säga 
upplevelser av kvinnor som genomgått mastektomi med fokus på självbild och 
sexualitet. Annan data exkluderades. Nio vetenskapliga artiklar kom att inkluderas i 
analysen, varav fyra artiklar av hög kvalitet och fem av medelhög kvalitet.  
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Analys 
I denna litteraturstudie genomfördes en kvalitativ analys inspirerad av Fribergs 
(2012, s. 127-129) analys som genomförs i fem steg. För att erhålla så bred kunskap 
som möjligt och för att minska risken att förbise viktig data, lästes först artiklarnas 
resultat enskilt av författarna. Då studien syftar till att beskriva kvinnors upplevelse 
av självbild och sexualitet valdes kategorier relaterade till dessa; En förändrad bild 
av sig själv och En påverkad sexualitet och ett förändrat sexliv. Resultat som 
överensstämde med studiens syfte plockades ut i meningsenheter och strukturerades 
i ett enskilt dokument. Enheterna sammanställdes och jämfördes författarna 
emellan, för att nå enighet avseende deras betydelse. Meningsenheterna fördes sedan 
in under respektive kategori. Därefter identifierades gemensamma fynd i 
meningsenheterna och bildade underkategorier, presenterade i tabell 1. 
Meningsenheterna sammanfördes till en löpande text. 
 

Forskningsetik 
Inom forskning som bedrivs på människor finns det ett antal regler och 
internationella konventioner som bör följas för att studien ska vara etisk försvarbar. 
En av dem är Helsingforsdeklarationen (2013) som innebär att forskningen måste 
kunna motiveras genom en bedömning av risker och vinster. Forskningen måste 
generera viktig kunskap samt vara väl underbyggd. Vinsten med forskningen ska vara 
större än risker och obehag som deltagarna utsätts för. I Sverige ska humanforskning 
bedömas och godkännas av en etikprövningsnämnd. Den grundläggande tanken är 
att forskningen endast godkänns om den kan utföras med respekt för människans 
värde samt att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid tas hänsyn till. 
Ansökningar om etikprövning måste prövas i etikprövningsnämnder enligt lag 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 86-87).  
 
Enligt Forsberg & Wengström (2013, s. 69-70) bör endast artiklar med tillstånd från 
en etisk kommitté eller påvisar att de gjort noggranna etiska överväganden användas 
för att öka det vetenskapliga värdet i litteraturanalysen. De artiklar som saknade 
tillstånd eller etiska överväganden i studien exkluderades. Om inte tillfredsställande 
etiska tillstånd eller överväganden fanns i studien kontrollerades tidskriftens krav på 
etiskt godkännande (Wallengren & Henricson, 2012, s. 492-493). 
 



 

 8 

RESULTAT 
Då syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av hur deras självbild och 
sexualitet påverkats av att ha genomgått mastektomi till följd av bröstcancer, har 
resultatet fokuserats till detta. En kategori under vardera ämne samt åtta 
underkategorier framkom. Resultatet från analysen redovisas i tabellform, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Kategorier och underkategorier.  
Kategori Underkategori 

En förändrad bild 

av sig själv 

Att inte känna igen sig själv – vem är jag efter mastektomin? 

Känsla av förlorad kvinnlighet 

Att känna sig obekväm i sin kropp i mötet med andra 

En förändrad kropp i obalans 

En påverkad 

sexualitet och ett 

förändrat sexliv 

 

Att förlora den sexuella lusten 

Förändrad attraktion från partnern 

Att skyla sin kropp 

Att förlora bröstet var en sorg 

 

En förändrad bild av sig själv 

Att inte känna igen sig själv – vem är jag efter mastektomin? 
Operation av ett bröst till följd av bröstcancer var en traumatisk upplevelse som inte 
bara lämnade ytliga ärr, utan påverkade hela kvinnans liv och hennes identitet 
(Bredin, 1999; Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, & 
Delaloye, 2010). Operationen kunde bidra till en djup identitetskris hos kvinnorna, 
då en kropp de levt med sedan länge bröts plötsligt ned och fick ett förändrat 
utseende. En kvinna beskrev det som att hon förlorat sitt sanna jag (Piot-Ziegler et 
al., 2010).  
 
Efter en mastektomi upplevde en del kvinnor att de inte bara avlägsnat en sjuk 
kroppsdel, operationen förändrade även hur de såg på sig själva. En kvinna beskrev 
att hon inte kände igen sig själv, den hon såg var inte längre hon utan något groteskt 
(Fallbjörk et al., 2012). Det upplevdes svårt att hantera och acceptera sin nya 
situation och känslan av att inte längre vara en tillräckligt tillfredsställande kvinna, 
fru, mamma och vän (Klaeson, Sandell, & Berterö, 2011). Mastektomin påverkade 
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dem till den grad att de inte längre kunde vara den de tidigare var (Fallbjörk et al., 
2012). Många saknade den kvinna de var innan operationen (Klaeson et al., 2011).  
 
Kvinnor i den övre ålderskategorin beskrev utseendet som mindre viktigt, fokus lades 
mer vid hälsan. De beskrev inte heller en lika stor oro över att genomgå en 
mastektomi, ett bröst mer eller mindre var oväsentligt, det kunde ha varit vilken 
kroppsdel som helst (Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Vid högre ålder 
var det inte lika vanligt att känna förtvivlan över att förlora ett bröst, det var inte 
längre av lika stor vikt att ha två bröst. Oavsett antalet bröst ansåg de sig fortfarande 
vara lika mycket kvinnor (Kurowecki & Fergus, 2014; Sawin, 2012). En kvinna 
uttryckte att hon var glad att det hände henne senare i livet (Fallbjörk et al., 2012).  
 
Oavsett om kvinnan uppskattade sina bröst eller ej, var de en del av hennes identitet, 
förlusten av ett bröst jämfördes med att förlora en del av sig själv (Bredin, 1999). 
Andra kvinnor beskrev förlusten som något som påverkade den inre känslan av vem 
de var som kvinna, mer än den yttre fysiska förlusten (Wilmoth, 2001). Trots att 
många kvinnors identitet påverkades negativt till följd av mastektomi så fanns även 
de som beskrev denna erfarenhet som något som stärkt dem (Elmir, Jackson, Beale, 
& Schmied, 2010).  
 

Känsla av förlorad kvinnlighet 
I samband med operationen då bröstet avlägsnades, ansågs förlusten som likvärdig 
med att förlora en grundläggande del av kvinnligheten (Fallbjörk et al., 2012; 
Kurowecki & Fergus, 2014; Piot-Ziegler et al., 2010). Efter operationen beskrev vissa 
kvinnor att de kände sig som en halv person, deras kvinnlighet var försvunnen 
(Fallbjörk et al., 2012; Manderson & Stirling, 2007). En annan beskrev en känsla av 
att vara hälften kvinna hälften man (Kurowecki & Fergus, 2014).  
 
Många ansåg det vara av stor vikt att bevara sin femininitet som den var innan 
operationen. Därför lades stor vikt vid underkläder, klädstil och accessoarer för att ge 
dem självförtroende samt känslan av att vara frisk och normal. Att bli bekräftad som 
kvinna var för många nödvändigt för välmåendet och känslan av att vara feminin 
(Klaeson et al., 2011).  
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Trots att många kvinnor upplevde känslor av en förlorad kvinnlighet fanns det de 
som beskrev att de fortfarande såg sig själva som värdefulla individer, en kvinna 
förklarade att oavsett om hon har bröst eller ej ansåg hon sig själv som en fullvärdig 
kvinna (Fallbjörk et al., 2012).  
 

Att känna sig obekväm i sin kropp i mötet med andra 

Mastektomi påverkade inte bara kvinnans relation till sin egna kropp, utan kunde 
även inverka på hur kvinnan upplevde sin kropp i relation till andra. Upplevelsen av 
att förlora ett bröst påverkade kvinnornas sociala identitet, de ville dölja sig, var mer 
tillbakadragna och oroade sig över att andra skulle märka förändringen och ändrade 
därför sitt beteende mot familj och eventuell partner. Missnöjet över en förändrad 
kropp gav upphov till känslor som gjorde kvinnorna obekväm i närheten av sin 
partner (Bredin, 1999). 
 
Efter masktektomin upptäckte kvinnorna att deras kläder inte satt som de gjorde 
innan operationen, de kände att det var uppenbart även för andra att de hade olika 
stora bröst. De kände att allmänheten inte tittade på dem, utan på deras bröst 
(Wilmoth, 2001). Kvinnorna gick från att uppskatta sitt utseende och sina bröst som 
de tidigare gärna framhävt med hjälp av kläder, till att känna sig väldigt begränsade 
och hellre dolde den delen av kroppen. Vissa kvinnor kände sig obekväma på platser 
där kroppen exponerades och undvek därför dessa platser, exempelvis gym och 
badhus (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011). En kvinna beskrev att hon slutade 
använda bikini, gå toppless eller använde lågt skurna klänningar till följd av 
mastektomin (Piot-Ziegler et al., 2010). I situationer då kvinnorna inte kunde gömma 
att de opererat bort ett eller båda brösten genom att bära kläder, utan tvingades visa 
det opererade området, upplevdes deras kvinnlighet som ifrågasatt. I de fall då ingen 
annan kunde se att de endast hade ett bröst, exempelvis då de bar bröstprotes och var 
påklädda, upplevde somliga att de förlikat sig med situationen (Fallbjörk et al., 2012).  
 
Möjligheten att inleda en ny relation efter operationen upplevdes försämrad (Piot-
Ziegler et al., 2010). Att visa upp sin kropp för någon ny gav upphov till känslor av 
osäkerhet, varför att inleda en ny relation efter operationen kändes skrämmande 
(Elmir et al., 2010). En kvinna föreställde sig att aldrig träffa någon ny partner, vilket 
bidrog till osäkerhet vid tankar om framtiden (Piot-Ziegler et al., 2010). 
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En förändrad kropp i obalans 
Kvinnorna hade ofta synpunkter på sina bröst, de kunde upplevas för stora, för små 
eller för tunga. Att inte uppskattat sina bröst då de var friska orsakade kvinnorna 
känslor av ånger och sorg då de efter en mastektomi gick förlorade (Piot-Ziegler et al., 
2010). Inte bara tankar om kroppen förändrades på grund av bröstcancern och dess 
behandling, även det fysiska utseendet förändrades radikalt efter mastektomin och 
många ogillade det som var kvar efteråt. Att genomgå en mastektomi beskrevs som 
en form av amputation eller stympning, efteråt kände kvinnorna sig vanställda och 
ofullständiga (Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012; Manderson & Stirling, 2007).  
 
Den estetiska aspekten efter en operation hade en omfattande inverkan på 
kvinnorna, vilket gjorde det omöjligt för dem att titta på sig själva (Fallbjörk et al., 
2012). De uttryckte ett hat mot sin kropp, till följd av sin ärrade byst uppkom tankar 
som stympad, ful, skadad och äcklig. Deras ärr upplevdes mer groteska än de 
föreställt sig, utseendet ansågs omänskligt efter mastektomin (Bredin, 1999; Elmir et 
al., 2010; Kurowecki & Fergus, 2014; Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 
2010) 
 
Kvinnor som opererat bort ett bröst beskrev känslor av att ha en kropp i obalans och 
upplevdes osymmetrisk (Bredin, 1999; Piot-Ziegler et al., 2010). Bröstkorgens 
utseende med endast ett bröst upplevdes besvärande, kroppsformen blev annorlunda 
och skev (Bredin, 1999; Manderson & Stirling, 2007). För en del kvinnor gav denna 
upplevelse upphov till en större självmedvetenhet. Med endast ett bröst uppkom en 
rädsla för att se dum ut (Manderson & Stirling, 2007). Några uttryckte att de hellre 
hade tagit bort båda brösten, för att på så vis få en bättre fysisk kroppslig balans 
(Piot-Ziegler et al., 2010). Ett sätt att återställa symmetri var genom att bära 
bröstprotes (Bredin, 1999; Fallbjörk et al., 2012), medan andra fann sin acceptans 
efter operationen genom bröstrekonstruktion eller tatuering över det opererade 
området (Kurowecki & Fergus, 2014).  
 
Att vara i en sjuk och till utseendet förändrad kropp gav upphov till känslor av att 
vara i en kropp som kändes främmande och som svikit dem (Piot-Ziegler et al., 
2010). Det tog tid innan kvinnorna kunde se sig själva i spegeln och acceptera att 
detta nu var deras kroppar (Kurowecki & Fergus, 2014).  
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En påverkad sexualitet och ett förändrat sexliv 

Att förlora den sexuella lusten 
Att vara fortsatt sexuellt aktiv efter mastektomin upplevdes problematiskt (Fallbjörk 
et al., 2012; Kurowecki & Fergus, 2014; Sawin, 2012). Kvinnorna uttryckte 
svårigheter kring att känna lust och den sexuella attraktionen var för många inte som 
tidigare (Elmir et al., 2010; Klaeson et al., 2011). Att förlora ett bröst jämfördes med 
att förlora sin sexualitet och känslan av att vara attraktiv (Fallbjörk et al., 2012). 
Bröstet ansågs vara en intim del och av stor vikt vid sexuella relationer (Piot-Ziegler 
et al., 2010). Att inte kunna känna begär till sin partner beskrevs som en stor förlust, 
de saknade att känna sexuell lust samt att ha samlag. Vissa kvinnor var medvetna om 
deras minskade lust och kunde prata med sin partner om det. Känslor av att inte 
kunna slappna av och hänge sig fullt ut vid intima situationer påverkade kvinnorna 
negativt (Klaeson et al., 2011). 
 
Flera kvinnor beskrev hur deras sexliv och intima relationer blev djupt påverkade av 
mastektomin, de uttryckte att de inte skulle ha något sexliv överhuvudtaget om de 
inte hade möjligheten att genomföra en bröstrekonstruktion (Piot-Ziegler et al., 
2010). Efter operationen upphörde sexlivet helt för många par (Kurowecki & Fergus, 
2014).  
 

Förändrad attraktion från partnern 
Att förlora ett bröst till följd av bröstcancer, gav upphov till känslor av att vara 
deformerad och kvinnorna uttryckte rädsla över att deras partner inte skulle finna 
dem attraktiva eller åtråvärda efter operationen (Elmir et al., 2010; Sawin, 2012). En 
kvinna berättade att hennes man undvek att se henne naken och hade inte vidrört 
henne sedan mastektomin (Sawin, 2012). En annan mindes hur hennes partner 
förlorade det sexuella intresset för henne och distanserade sig. Vid upprepade 
tillfällen frågade hon sin man om han fortfarande ansåg henne vara attraktiv, han gav 
endast ett avvisande svar (Kurowecki & Fergus, 2014). 
 
Ställningar som framhävde det opererade området vid samlag förändrades till följd 
av mastektomin, en kvinna upplevde att hennes partner inte längre uppskattade 
positioner som framhävde det opererade området, då det inte längre fanns något att 
se eller röra där (Wilmoth, 2001). Med tiden bleknade den fysiska attraktionen 
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mellan en kvinna och hennes partner, till slut fanns det inte något kvar (Sawin, 
2012). 
 
En kvinna beskrev partnerns blick som svår att uthärda, den gjorde att hon kände sig 
som ett monster, motbjudande och oönskad (Piot-Ziegler et al., 2010). En annan var 
rädd att hennes man inte längre skulle uppskatta och vilja ha henne (Elmir et al., 
2010). Vissa kvinnor beskrev däremot relationen till sin partner som fortfarande 
intim, trots minskad samlagsfrekvens. Istället för samlag låg de tätt intill varandra 
vilket gav en slags balans i deras kärleksliv. Känslan av att vara trygg och mer älskad 
ökade, om än inte på ett erotiskt plan (Klaeson et al., 2011).  
 

Att skyla sin kropp 
Kvinnorna beskrev sin kropp som vanställd och ärrad, vilket resulterade i oro för att 
exponera sin kropp, detta ledde till att många ville dölja sina ärr (Kurowecki & 
Fergus, 2014; Sawin, 2012). Intima situationer upplevdes som konstlade då 
kvinnorna inte ville visa upp det opererade området utan dolde det inför sin partner 
genom att behålla underkläderna på och rummet mörkt (Fallbjörk et al., 2012; Sawin, 
2012). Rädslan för att visa sig naken för sin partner beskrevs vara så stark att de inte 
varit intima sedan operationen vilket orsakat stort lidande (Fallbjörk et al., 2012; 
Piot-Ziegler et al., 2010). Trots lång tid efter operationen var det kvinnor som aldrig 
visade upp sin kropp fullständigt för sin partner (Kurowecki & Fergus, 2014).   
 

Att förlora bröstet var en sorg 
Bröstet värderades högt och sågs som en sexuellt laddad del av kroppen (Fallbjörk, 
2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Att förlora ett bröst gav upphov till en sorgeprocess, 
vilket kunde ta tid och det var nödvändigt att få sörja sitt förlorade bröst (Bredin, 
1999; Piot-Ziegler et al., 2010). Bröstvårtan ansågs vara en central del av bröstet och 
många besvärades av att den gick förlorad vid operationen. Den beskrevs 
representera intimitet, sensualitet och var en symbol för deras kvinnlighet (Piot-
Ziegler et al., 2010). En kvinna beskriver att hon inte skulle kunna leva utan bröst 
(Fallbjörk, 2012).  
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DISKUSSION 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor upplevde sin självbild och 
sexualitet till följd av en mastektomi. Resultatet visade övervägande känslor av en 
förändrad självbild och sexualitet. Att som kvinna operera bort brösten var en förlust 
större än att endast förlora en kroppsdel, det påverkade hela kvinnans varelse.  
 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har litteraturstudiens resultat diskuterats och relaterats till 
relevant forskning samt Katie Erikssons teori om den lidande människan. Som det 
framkommer i studiens syfte, fokuseras resultatet kring självbild och sexualitet. 
Varvid två kategorier med åtta underkategorier framkom, resultatdiskussionen har 
fokuserats till delar av detta.  
 
I litteraturstudiens resultat framkom att många kvinnor inte längre kände sig som en 
fullständig kvinna efter mastektomin. Avsaknaden av bröst gav upphov till känslor av 
att deras kvinnlighet togs ifrån dem. Liknande erfarenheter framkommer i en studie 
av Odigie et al., (2010), där deltagarna kände sig otillräckliga som kvinnor efter 
mastektomin. Vidare beskriver Crompvoets (2006) hur en kvinna innan operationen 
upplevde sig som väldigt kvinnlig, där den efterföljande operationen gav upphov till 
känslor av att inte känna igen sig själv. Hon var inte längre hel när bröstet var 
borttaget. Erikssons teori om lidande tar upp att inom varje lidande tas någonting 
ifrån människan, antingen någonting konkret eller något som har en symbolisk 
mening (Eriksson, 1994, s. 16). Detta är jämförbart med resultatet där operation av 
brösten beskrivs som en förlust av något konkret. Även den symboliska förlusten 
beskrivs, då kvinnorna i resultatet kopplar brösten till en stor del av hennes identitet, 
kvinnlighet, sexualitet, intimitet och moderskap (jfr. Silva & Santos, 2010; 
Crompvoets, 2006).  
  
Att operera bort ett bröst till följd av bröstcancer var för många en traumatisk 
upplevelse, som påverkade kvinnans liv och hennes identitet. Det kunde vara svårt att 
hantera och acceptera kroppens förändrade utseende efter mastektomin, vilket 
påverkade kvinnornas bild av sig själv, de kände inte längre igen sig själva. De hade 
ett behov av att stärka känslan av att vara normal och känna sig som de gjorde innan 
mastektomin (jfr. Crompvoets, 2006; Odigie et al., 2010; Truelsen, 2003). Truelsen 
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(2003) beskriver i sin studie att kvinnorna upplevde oro över hur de skulle se ut efter 
operationen. De ville inte genomgå resten av livet med känslan att vara onormal. En 
kvinna berättade att hennes största oro var hur hennes utseende skulle vara efter 
mastektomin. Förlusten beskrevs som en saknad då kroppen inte längre upplevdes 
som deras egen. Vetskapen om att det kanske aldrig skulle kännas som sin egna 
kropp igen ansågs påfrestande. Det var svårt att leva med förändringen och att 
acceptera den. Liknande resultat fann Denford, Harcourt, Rubin & Pusic (2011) där 
ett antal kvinnor fokuserade på att se så normala ut som möjligt inför andra, de ville 
passa in i sociala normer och ha ett accepterat utseende. Även detta kan kopplas till 
Erikssons teori om lidande. Att befinna sig inom lidandet kan innebära att känna sig 
främmande för sig själv. Då en människa inte upplever balans mellan kropp och själ, 
kan detta visa sig exempelvis genom hälsoproblem, behov och begär, vilket i sin tur 
kan skapa lidande. För att försöka undkomma lidandet vill människan skapa hälsa 
(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 78-79). Kvinnorna försökte därmed undkomma 
lidandet genom att utstråla hälsa, se normal och frisk ut som det gjorde innan 
operationen, genom att använda exempelvis bröstprotes, fina kläder, underkläder 
och accessoarer för att övervinna lidandet som uppkommit till följd av mastektomin.  
 
I resultatet framkom även att kvinnor i högre ålder upplevde utseendet som mindre 
viktigt, hälsan stod i fokus. De upplevde inte samma oro som yngre kvinnor över att 
genomgå en mastektomi och förändringarna som operationen medförde. Detta tyder 
på att åldern påverkar upplevelserna. Vid vidare utforskning av området framkom 
resultat från andra studier som däremot visar att det finns motsatser. I Andrezejczak 
et al., (2013) studie beskriver även äldre kvinnor att de vill skyla sig vid intima 
situationer på grund av utseendet. Upplevelser vid en mastektomi kan tänkas 
påverkas av åldern, men alla upplevelser är högst individuella. Detta överensstämmer 
med Erikssons (2012, s. 79) teori om att varje lidande är unikt och formas av 
människan och dennes omgivning. Varje unik människa har skilda utgångspunkter 
att hantera de känslor och tankar som en mastektomi medför. Vilket stöd kvinnan 
har ifrån sin omgivning, hennes personliga erfarenheter och var kvinnan befinner sig 
i livet kan påverka upplevelserna. 
 
Mastektomin påverkade hur kvinnorna upplevde sin kropp i relation till andra 
människor, de ansåg att andra inte tittade på dem utan på deras bröst. Liknande 
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erfarenheter står att läsa i en studie av Denford et al., (2011) där en kvinna beskrev 
hur hon i omklädningsrum erfarade att andra blev generade av att se henne naken, 
varvid hon dolde sitt opererade område för att undvika att besvära andra människor. 
Resultatet i litteraturstudien påvisar även hur kvinnorna kände sig obekväma vid 
intima situationer, där många uttryckte en vilja att skyla sin kropp. Den känslan 
kunde upplevas så stark att de även ifrågasatte möjligheten att överhuvudtaget ha ett 
sexliv. Likartade erfarenheter återfinns i en studie (Andrzejczak et al., 2013) där 
kvinnor som genomgått mastektomi beskriver känslor av att inte våga eller vilja visa 
sig nakna för sin partner vid intima situationer, de vill dölja det opererade området. 
Många kände sig obekväma vid intima eller sexuella situationer när de var nakna och 
upplevde då att de ville täcka över det opererade området. I dagens samhälle 
framställs kvinnors bröst övervägande av två, perfekta, runda bröst. I media syns 
sällan kampanjer eller bilder på kvinnor med ett eller två bortopererade bröst. Detta i 
sin tur förstärker risken att kvinnor som genomgått en mastektomi ska uppleva att de 
avviker från normen av ett kvinnligt utseende eller hur en attraktiv, vacker kvinna 
förväntas se ut både av sig själv och av andra. Även här kan resultatet kopplas till 
Erikssons (1994, s. 84) teori om lidande, där själsligt lidande beskrivs kunna orsakas 
av upplevelser av skam som den drabbade människan erfar på grund av sin sjukdom 
eller behandling. Känslan av skam i detta fall kan bero på det sociala sammanhanget, 
där kvinnan inte uppnår idealet av vad en kvinna bör se ut enligt samhället samt 
enligt hennes egen bild.  
 
Att vara fortsatt sexuellt aktiv efter operationen kunde vara problematiskt.  
Kvinnorna beskrev upplevelser om minskad sexlust och svårigheter att uppleva 
njutning av sexuella aktiviteter efter mastektomin (jmf. Andrzejczak et al., 2013; 
Fallbjörk, Karlsson, Salander, & Rasmussen, 2010). Dessa studier beskriver att 
många kvinnor ansåg tillfredsställelsen av sexlivet som märkbart försämrad, samt en 
nedsatt förmåga att kunna njuta av sexuella aktiviteter. Kvinnorna var mindre 
intresserade av sex och mindre sexuellt aktiva. Många av dessa känslor och 
upplevelser sammankopplades till den förändrade kroppen och avsaknaden av bröst. 
Till följd av kvinnornas förändrade kroppar upplevdes svårigheter kring att återuppta 
ett fungerande sexliv. Sex är ett av människans grundläggande behov och beskrivs i 
litteraturen som en betydelsefull del av livskvaliteten, en del av meningen med livet 
(Hulter, 2014, s. 601). Sex kan vara något intimt och en grund för att skapa djupa 
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intima relationer till andra människor, men kan även vara ett känsligt ämne och i 
vissa relationer även svårt att prata om. Rädsla för att deras partner inte skulle finna 
dem attraktiva och åtråvärda efter operationen framkom i resultatet. Vissa upplevde 
att partnern tog avstånd och inte ville ta på området där bröstet en gång var. Eriksson 
(1994, s. 39) menar att människor kan orsaka varandra lidande, detta kan ske 
omedvetet. Att orsaka lidande för en annan människa innebär alltid att hennes 
värdighet kränks och att hon inte blir bekräftad som fullvärdig människa.  
Lidande kan även uppkomma när det finns ett hålrum mellan vad den drabbade 
personen har för behov och begär och vilken attityd och hållning den mötande 
personen har (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 79). Många av kvinnorna 
upplevde ett behov av att återgå till det intima livet som det var innan operationen, 
medan partnerns attityd var en faktor som gjorde det problematiskt.  
 

Betydelse för omvårdnad 
Kvinnor med bröstcancer kan vara en utmaning för vårdpersonal då kvinnan ofta 
möter tankar kring stympning, sin identitet och det framtida livet. För att optimera 
omvårdnaden och öka livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer bör sjuksköterskor 
tillsammans med annan vårdpersonal, utbildas i vikten av lämplig kommunikation 
med den drabbade, öka förmågan att föra en gemensam dialog tillsammans samt dela 
beslutsfattandet. Då det kan uppstå svåra tankar och frågor hos kvinnorna behöver 
de mötas av professionell och stöttande vårdpersonal. Sjuksköterskor bör ha en 
utbildande roll gentemot kvinnor som genomgått mastektomi, och bör vara fullt 
utrustade att kunna göra det (Skrzypulec, Tobor, Drosdzol, & Nowosielski, 2009).  
 
Med utökad kunskap kring kvinnors problematik gällande självbild och sexualitet 
efter en mastektomi samt lidandet det medför, kan sjuksköterskan ge 
personcentrerad omvårdnad och lindra lidande, vilket är en del av sjuksköterskans 
grundläggande ansvarsområde (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Med 
hjälp av det sammanställda resultatet i litteraturstudien kan sjuksköterskor som 
vårdar dessa kvinnor få en djupare förståelse av deras upplevelser och känslor, 
kommunicera på ett lämpligt sätt, göra patienten mer delaktig, hjälpa dem i 
återhämtningsprocessen, minska onödigt lidande och stärka det friska hos kvinnan.   
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Metoddiskussion 
En litteraturstudie syftar till att frambringa data från tidigare genomförda studier 
(Segesten, 2012, s. 99). Då studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser och 
erfarenheter, var en litteraturstudie av kvalitativ karaktär relevant. Kvalitativa studier 
syftar till att skapa förståelse för en person och dennes upplevelser och erfarenheter. 
Inom forskning i den kvalitativa genren ligger tyngden vid förståelsen av människans 
subjektiva upplevelser till skillnad från den kvantitativa där det finns en strävan efter 
att ordna, se samband och förklara. Det finns inga regler för antal studier som bör 
ingå i en litteraturstudie, däremot anses den bästa metoden vara att finna och 
inkludera relevant forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2013, s. 30, 54). 
I denna litteraturstudie har resultatet från nio artiklar analyserats.  
 

Artikelsökningarna utfördes i databaserna CINAHL, PsycInfo och PubMed då de 
innehåller omvårdnadsrelaterat material (Forsberg & Wengström, 2013, s. 74-77; 
Willman et al., 2011, s. 80-81). Databassökningen genererade en tillfredsställande 
mängd träffar, däremot inte tillräckligt antal kvalitativa studier. Sökordet qualitative 
lades till för att öka antalet relevanta studier önskvärda för denna studies syfte. Enligt 
Karlsson (2012, s. 102) & Willman et al.  (2011, s. 88) bör en artikelsökning 
kompletteras med en manuell sökning utifrån andra studiers referenslistor, vilket 
utfördes och resulterade i fler träffar.  
 
De sökord som används bör enligt Karlsson (2012, s. 108) vara relaterade till studiens 
syfte vilket fanns i åtanke vid sökningarna. Antalet träffar sökorden gav var relativt 
höga, varvid booleska sökoperatorer användes för att minska antalet träffar något 
(Forsberg & Wengström, 2013, s. 79-80). Vid sökningarna lades dock den vidgande 
booleska sökoperatorn OR till, för att de olika versionerna av självbild, exempelvis 
self-image, body-image, skulle inkluderas och ge en hög sensitivitet. En sensitiv 
sökning innebär att alla artiklar som kan vara av intresse inkluderas (Karlsson, 2012, 
s. 108). För att göra antalet träffar mer begränsat samt att ta del av den nyaste 
forskningen användes begränsningar i form av exempelvis peer reviewed och 
publiceringsår.  
 
Kvalitativ metod används för att skapa förståelse och insikt, samt få en uppfattning 
om individens upplevelser av det valda fenomenet. Intervju som kvalitativ 
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datainsamlingsmetod kan generera möjligheter till att förstå erfarenheter, uttryckta 
med individens egna ord (Danielsson, 2012, s. 165). De inkluderade studierna hade 
alla intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket styrker användbarheten relaterat till 
litteraturstudiens syfte.  
 
Vid urval och analys av resultat har det funnits en strävan efter att noggrant beskriva 
de olika stegen. Urvalets tillvägagångssätt redogjordes tydligt, se tabell 2, bilaga 1. 
Det är även väl beskrivet vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts. 
Trovärdigheten av analysen ökar då den utförs av mer än en författare (Wallengren & 
Henricson, 2012, s. 492), varvid sammanställningen skedde gemensamt. Författarna 
har varit noggranna med att endast plocka ut de delar till resultatet som svarade an 
mot syftet. 
 
De inkluderade artiklarna analyserades avseende dess relevans för studien utifrån 
SBU:s modell för relevansbedömning (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2014, s. 41-42) vilket presenterades i tabellform, se bilaga 1. 
Missuppfattningar i detta steg kan ha skett då författarna inte har någon tidigare 
erfarenhet gällande granskning av vetenskapliga artiklar. Detta bedöms som en 
svaghet, där studiernas relevans kan ha missbedömts och felaktigt tagits med i 
resultatet.  
 
Även i kvalitetsgranskningen upplevdes brister i författarnas kunskap då de tidigare 
inte genomfört en sådan granskning. Det kan ha lett till feltolkningar gällande 
studiens kvalitetsnivå. Bedömningen av vilken nivå artikeln skulle få gjordes genom 
olika påståenden och författarna fick själva tolka vilken nivå som var passande. Då 
togs beslutet att de studier av hög kvalitet skulle ha mer än 76 procent ja-svar på 
påståendena, studier av medelhög kvalitet skulle ha mellan 50-75 procent ja-svar och 
låg kvalitet mindre än 50 procent. Kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt för att 
öka chanserna att studierna bedömdes korrekt och för att öka trovärdigheten 
(Henricson, 2012, s. 473). En svaghet med litteraturstudien kan vara att endast nio 
artiklar är inkluderade. Ett högre antal artiklar hade kunnat generera bredare 
kunskap, sökningarna med de valda sökorden genererade inte fler relevanta artiklar 
varvid dessa nio ansågs tillräckligt.   
 



 

 20 

Alla nio artiklar kommer ifrån länder med hög levnadsstandard; Sverige, USA, 
Kanada, England, Australien och Schweiz. Detta ökar trovärdigheten och möjligheten 
att överföra resultatet till kvinnor i västvärlden. Då skillnader mellan länder med hög 
respektive låg levnadsstandard kan finnas, blir överförbarheten svårare till 
resterande länder. Exempelvis möjligheterna till vård i samband med diagnosen och 
behandlingen samt till stöd på både ett fysiskt och psykiskt plan. Resultatet säger 
ingenting om hur människor som lever med sämre levnadsstandard och hur vilken 
tillgång dem har till vård kan påverka detta. Målsättningen har varit att ge en tydlig 
bild av kvinnornas upplevelser av självbild och sexualitet efter mastektomi till följd av 
bröstcancer, och det är upp till läsaren att bedöma om resultaten kan överföras till 
andra kvinnor som befinner sig i en likartad situation.  
 

Forskningsetisk diskussion 
De artiklarna som valdes ut till resultatet hade alla ett etiskt godkännande eller ett 
etiskt resonemang. I en artikel hittades inte någon etisk granskning eller etiskt 
resonemang, varvid tidskriftens etiska krav för publicering kontrollerades. Då alla de 
utvalda artiklarna genomgått någon form av etisk granskning tar författarna för givet 
att materialet har hanterats konfidentiellt och att deltagandet är frivilligt och kan 
avslutas när som helst. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) är etik, frivilligt 
deltagande och konfidentialitet viktiga delar som utgör grunden för god 
forskningsetik.  
 
Det som ansågs relevant och svarade mot syftet i de utvalda artiklarna har blivit 
redovisat. Detta tack vare att artiklarna lästes igenom flertalet gånger på var sitt håll, 
samt att analysen utfördes gemensamt. Detta arbetssätt bidrog till att minska risken 
för feltolkningar av de utvalda artiklarna. Vid de tillfällen då åsikter angående 
betydelser och beskrivningar skiljdes återgick författarna till studiens resultat och 
diskuterade problemet tills en gemensam slutsats nåddes. Kategorierna och 
underkategorierna framkom under analysen.   
 
Förförståelse är enligt Thurén (2010, s.62) ofta något omedvetet vilket kan ha gjort 
att författarnas förförståelse påverkat urvalet av artiklar samt hur dessa tolkades. För 
att undvika ett förvrängt resultat återgick författarna till studiernas resultat för att 
försäkra att inga feltolkningar gjorts. En förförståelse var exempelvis att självbilden 
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och sexualiteten skulle ha påverkats negativt till följd av mastektomin, vilket kan ha 
påverkat utfallet. Däremot fanns en medvetenhet om detta och diskuterades därför 
under studiens gång. För att stärka studiens trovärdighet bör författarna reflektera 
och resonera öppet över vilken betydelse förförståelsen kan ha (Priebe & Landström, 
2012, s. 46).  
 
Då de inkluderade studierna var skrivna på engelska, kan vid översättning och analys 
feltolkningar och felaktiga bedömningar av artiklarna ha skett, då författarna inte har 
engelska som modersmål (Kjellström, 2012, s. 86).  
 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att kvinnor som genomgått mastektomi till följd av 
bröstcancer upplevde en påverkan på deras självbild och sexualitet. Det fanns ett 
flertal likartade upplevelser, men även en del skillnader. Sammantaget kretsar 
resultatet kring förluster. Det mest konkreta – att förlora ett bröst, gav upphov till 
känslor av förlust av identiteten och kvinnligheten. Kvinnorna upplevde sig vara 
halva och de kände inte längre igen sig själva. De upplevde även oro och rädsla kring 
hur partnern upplevde deras nya kropp efter mastektomin. Både sexualiteten och 
sexlivet påverkades negativt av mastektomin för majoriteten av kvinnorna.  
Upplevelsen efter en mastektomi var individuell och så även lidandet operationen 
orsakade. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har detta i åtanke när de möter en 
kvinna som genomgått mastektomi. I det kliniska arbetet är det viktigt att våga prata 
med kvinnan både innan och efter operationen om hennes tankar och rädslor.  
 
Vid vidare forskning inom området behövs det mer information om huruvida 
sjuksköterskor eller annan vårdpersonal kan påverka kvinnornas upplevelser samt 
vilket individuellt stöd kvinnan har behov av.  
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Bilaga 1. Tabell 2. Söktabell.  
 
* Urval av artiklar efter läsning av titel: Titel stämmer överens med syftet 
** Urval av artiklar efter läsning av abstrakt: Abstrakt stämmer överens med syftet 
*** Urval av artiklar efter läsning av hela artikeln 
**** Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultatet 

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1* 

Urval 2 
** 

Urval 
3*** 

Urval 
4**** 

2016-04-05 Pubmed 10 years Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND 
mastectomy, AND body 
image OR self image, AND 
sexuality, NOT prophylactic 

59 26 6 1 1 

2016-04-05 Cinahl Published date: 
2005-2016, peer 
reviewed, english, 
research article, 
female.  

Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND 
mastectomy, AND body 
image OR self-esteem OR 
self-image 

53 
 

14 3 2 2 

2016-04-05 PsycInfo Published date: 
2005-2016, peer 
reviewed, english.  

Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND qualitative 
AND mastectomy.  

27 4 3 1 1 

2016-04-12 Cinahl Published date: 
2005-2016, peer 
reviewed, english, 
research article, 
female.  

Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND qualitative, 
AND sexual* 

36 18 8 3 3 



 

 

Datum Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1* 

Urval 2 
** 

Urval 
3*** 

Urval 
4**** 

2016-04-14 Cinahl Published date: 
2005-2016, peer 
reviewed, english, 
research article.  

Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND 
experience*, AND 
mastectomy OR surgery, 
AND qualitative 

58 15 6 3 3 

2016-04-18 Cinahl Published date: 
2005-2016, peer 
reviewed, english, 
research article, 
female. 

Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND 
mastectomy, AND 
experiences, AND self-image 
OR body image OR self 
esteem OR self concept.  

16 10 2 2 2 

2016-04-18 PsycInfo Published date: 
2005-2016, peer 
reviewed, english. 

Breast cancer OR breast 
neoplasm*, AND self-
esteem OR self concept OR 
experience, AND 
mastectomy.  

60 17 4 3 3 

2016-04-25   Manuell sökning     2 

Totalt        17 

Totalt – utan 
dubletter 

       9 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 

År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
 
Fallbjörk, U. 
Salander, P. 
Rasmussen, B H.  
 
Sverige 

From ”no big 
deal” to ”losing 
oneself”: 
different 
meanings of 
mastectomy. 

Att beskriva hur 
kvinnor som förlorat 
ett bröst till följd av 
bröstcancer 
upplever att deras 
liv påverkades och 
få insikt i deras 
reflektioner kring 
bröstrekonstruktion. 

Strategiskt 
urval, 15 
svenskfödda 
kvinnor mellan 
39-69 år, som 
alla genomgått 
mastektomi. 
Intervjuerna 
gjorda 4,5 år 
efter operation. 

Tematiska 
intervjuer 
baserade på en 
tidigare ifylld 
enkät. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades. 
Varje person 
intervjuades en 
gång under 30-
80min. Efter 
varje intervju 
skrev författaren 
en egen 
reflektion. 
 
Tematisk analys 
av berättelserna 
skedde i fyra 
steg. 
 
Etiskt godkänd.  

Resultatet är 
presenterat i tre 
huvudteman: Att 
förlora ett bröst 
är inte en stor 
grej (det finns 
inga motiv för 
rekonstruktion), 
att förlora ett 
bröst betyder att 
förlora sig själv 
(rekonstruktion 
är nödvändigt för 
att bli återställd 
som människa), 
att förlora ett 
bröst betyder en 
sårad femininitet 
(rekonstruktion 
kommer göra det 
lättare att se ut 
och känna sig 
som en kvinna). 

Hög 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
 
Piot-Ziegler, 
C. Sassi, 
M.-L. 
Raffoul, W. 
Delaloye, 
J.-F. 
 
Schweiz 

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

Att undersöka 
konsekvenserna 
kvinnor upplever 
till följd av 
mastektomi och 
utforska hur det 
påverkar 
kvinnors identitet 
och kroppslighet 

19 kvinnor 
mellan 37-62 år 
diagnostiserade 
med 
bröstcancer och 
som ska 
genomgå/ 
genomgått 
mastektomi.  

Tre longitudinella, 
semistrukturera- 
de intervjuer som 
varade 30min. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Denna studie 
presenterar 
resultatet efter 
första intervjun 
som ägde rum 
precis innan eller 
efter mastektomi.  
 
Intervjuerna 
analyserades via 
kvalitativ tematisk 
analys, som liknar 
fenomenologisk 
analys.  
 
Etiskt godkänd. 

Resultatet presenteras i fem 
huvudteman: sjukdom och 
mastektomi (en utmaning i 
kroppslig integritet och 
kroppslighet), 
kroppsdekonstruktion (en 
utmaning för kvinnans 
identitet), 
kroppsdekonstruktion och 
relationer till andra, 
kroppsrekonstruktion (en 
utmaning för identiteten), 
omvärdera existensiella 
prioriteringar och att omplacera 
identiteten (överskrida 
kroppen). 
 
Sammanfattningsvis visar 
studien att bröstcancer samt de 
kroppsliga utmaningar som 
följer en mastektomi är en 
traumatisk upplevelse och kan 
orsaka obekvämhet, osäkerhet 
och förändringar i den 
kroppsliga integriteten.  
 

Hög 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
 
Metzler 
Sawin, E.  
 
USA 

”The body 
gives way, 
things 
happen”: 
older woman 
describe 
breast cancer 
with a non-
supportive 
intimate 
partner 

Att beskriva 
åldersrelaterade 
erfarenheter av äldre 
kvinnor som 
diagnostiserades med 
bröstcancer samtidigt 
som de befann sig i 
ett förhållande med 
en icke-stödjande 
partner.  
 
 

16 äldre kvinnor, 
som antingen hade 
genomgått 
menopaus vid 
tillfället för diagnos 
eller var äldre än 
55år. Kvinnorna 
befann sig i ett 
förhållande med en 
icke-stödjande 
partner vid 
tidpunkten för 
diagnos eller 
behandling av 
bröstcancer. 

Intervjuer, 
antingen över 
telefon eller 
personligen, som 
pågick mellan en 
till två timmar. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
 
Analys av data 
presenterades 
genom 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
analysform. 
 
Etiskt godkänd. 

Tre teman framkom: ”vid 
min ålder” (reflektioner 
kring åldrande och 
bröstcancer), bröstcancer, 
sexualitet och åldrande, 
tystnad och att ”stänga 
av”.  
 
Kvinnorna i studien 
beskriver hur dem 
hanterade bröstcancer 
och dess behandling i 
relation till deras ålder 
samt med en icke-
stöttande partner. 
Sammantaget visade 
studien att dem inte var 
alltför bekymrade över att 
genomgå en mastektomi, 
vilket stöttar teorin att 
äldre kvinnor kan bättre 
hantera förändringen 
kring självbilden efter 
mastektomi.  

Medel- 
hög 

 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 
 
Klaeson, K. 
Sandell, K. 
Berterö, C. 
M.  
 
Sverige 

To feel like an 
outsider: 
focus group 
discussions 
regarding the 
influence on 
sexuality 
caused by 
breast cancer 
treatment. 

Att utforska hur 
medelålders kvinnor 
som fortfarande 
menstruerar vid 
samtidig 
bröstcancerdiagnos 
upplevde att deras 
sexualitet förändrades 
vid behandling. 

12 kvinnor 
yngre än 50 år 
vid diagnos, 
medlemmar i 
stödgrupper för 
personer med 
bröstcancer. 
Kvinnorna 
skulle ha fått 
sin diagnos 
>6mån sedan.  
 

Intervjuer i tre 
fokusgrupper 
genomfördes, 
inspelades och 
transkriberades. 
Kvinnorna 
uppmuntrades till att 
prata med varandra 
och utbyta 
erfarenheter, en 
moderator styrde 
samtalet. Sessionerna 
varade mellan 110-
130min.   
 
Datan analyserades 
via kvalitativ 
innehållsanalys i fyra 
steg.  
 
Etiskt godkänd.  

Resultatet beskriver ett 
huvudtema (att känna 
sig utanför) med fyra 
subteman: att känna sig 
annorlunda, kroppen 
lyder inte, erotik är inte 
vad det brukar samt 
omvärdering.  
 
Resultatet i studien 
bekräftar att 
förändringsprocessen 
efter bröstcancerdiagnos- 
och behandling är 
komplex, och påverkas 
av olika normer och 
värderingar i dagens 
samhälle. 

Hög 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010. 
 
Elmir, R. 
Jackson, D. 
Beale, B. 
Schmied, V.  
 
Australien 

Against all 
odds: 
Australian 
women’s 
experiences of 
recovery from 
breast cancer.  

Att få insikt i yngre 
kvinnors 
erfarenheter av 
återhämting från 
cancerrelaterad 
bröstkirurgi och på 
så sätt bidra med 
kunskap till 
vårdpersonal.   

Fyra 
australiensiska 
kvinnor <50 år 
diagnostiserade 
och kirurgiskt 
behandlade för 
bröstcancer.  

Inspelade, separata, 
semistrukturerade, 
fenomenologiska 
intervjuer som 
transkriberades. 
 
Data analyserades 
tematiskt genom tre 
olika synvinklar. 
 
Etiskt godkänd. 

I den tematiska 
analysen framkom tre 
teman och flertalet 
subteman. 
Huvudteman: det 
omfattar absolut hela 
mig, att bli 
överväldigad, att leva 
med rädsla och 
osäkerhet samt att 
finna styrka inom sig.    
 
Kirurgisk behandling 
vid bröstcancer var en 
livsomvälvande 
upplevelse, med 
psykiska, fysiska och 
sociala och aspekter. 

Medel-
hög 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012. 
 
Kurowecki, 
D. Fergus, 
K, D.  
 
Kanada 
 

Wearing my 
heart on my 
chest: dating, 
new 
relationships, 
and the 
reconfiguration 
of self-esteem 
after breast 
cancer.  

Undersöka kvinnors 
erfarenheter av att 
etablera intima 
relationer med en ny 
partner efter 
bröstcancerdiagnos- 
och behandling. 

15 
heterosexuella 
kvinnor, mellan 
18-80 år, som 
överlevt 
bröstcancer. 
Efter diagnos 
antingen dejtar 
aktivt eller 
nyligen inlett en 
intim relation.  

Semistrukturerade 
intervjuer, inspelades 
och transkriberades. 
Majoriteten av 
intervjuerna utfördes 
personligen med 
informanten på 
sjukhuset eller i 
informantens hem, 
eller via telefon. 
Intervjuerna varade i 
genomsnitt 69min.  
 
Analys utfördes 
genom Grounded 
theory. Texten 
kondenserades till 
meningsenheter, som 
sedan delades in i 
kategorier.  
 
Etiskt godkänd.  

164 subkategorier 
delades in i 14 
mellankategorier, som 
därefter identifierade 
tre olika 
huvudkategorier: 
förlora och återfå 
självkänsla och 
kroppskännedom, ta 
steget: dejta och våga 
öppna upp samt 
återta sig själv genom 
den nya relationen.  
 
Genom dessa 
identifierades en 
gemensam rubrik som 
belyser alla 
kategorier: wearing 
my heart on my 
chest.  
 

Medel-
hög 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2001.  
 
Chamberlain 
Wilmoth, M.  
 
USA 

The 
aftermath of 
breast 
cancer: An 
altered 
sexual self 

Att beskriva 
aspekter av 
sexualitet som 
ansågs viktiga hos 
kvinnor efter 
behandling av 
bröstcancer.  

18 kvinnor mellan 
35-68 år, 
diagnostiserad 
bröstcancer >6 
mån.  

Intervjuer utfördes 
enskilt, på en plats valt 
av informanten. 
Intervjuerna spelades 
in, tog ca. 1h samt 
transkriberades.  
 
Analys skedde genom 
Grounded theory. 
Datan kodades och 
kategoriserades.  
 
Etiskt godkänd.  

Två huvudkategorier med 
tillhörande underkategorier 
framkom: olika typer av 
förluster, t.ex av bröst eller 
del av bröst, samt vilka 
delar som bidrar till 
återhämtning, t.ex 
relationer.  
 
 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 
 
Manderson, 
L. Stirling,L. 
 
Australien 

The absent 
breast: Speaking 
of the 
mastectomized 
body. 

Hur kvinnor 
löser 
svårigheter 
som 
uppkommer 
vid en 
mastektomi. 

Data från en 
större, pågående 
studie. 
Strategiskt urval. 
Kvinnor mellan 38-
78 år, som 
opererat bort ett 
eller två bröst till 
följd av 
bröstcancer eller i 
profylaktiskt syfte, 
deltog i studien. 

Intervjuer genomfördes 
med 20 kvinnor vid flera 
tillfällen, intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 18 kvinnor 
som inte kunde delta i 
enskilda intervjuer fick 
svara via enkäter och 
beskriva fritt sina 
upplevelser antingen i text 
eller inspelat på band.   
 
Tematisk analys 
 
Etiskt godkänd genom 
tidskriftens riktlinjer.  

Resultatet i studien 
visade att kvinnorna 
upplevde att de såg 
onormala ut och 
kände oro för 
omgivningens 
acceptans. De 
upplevde även en 
ständig kamp kring 
sin självbild.  
 
 

Medel-
hög 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

1999. 
 
Bredin, M.  
 
England 

Mastectomy, 
body image 
and therapeutic 
massage: a 
qualitative 
study of 
womens 
experience. 

Att utforska tre 
kvinnors 
upplevelse av 
att förlora ett 
bröst med fokus 
på självbilden, 
samt om 
massage kan 
hjälpa dem att 
leva med sin 
förändrade 
kropp. 

Kvinnorna skulle 
vara cancerfria 
efter 
genomgången 
mastektomi, 
mellan 25-65 år, 
och blivit 
tillfrågade inom 
ett år efter 
diagnos.  
 

Två djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer, en innan 
massage och en efter, 
med varje enskild kvinna. 
Mellan intervjuerna fick 
kvinnorna sex sessioner 
med massage. 
Intervjuerna varade ca. 
1h och inspelades och 
transkriberades.  
  
Analys skedde via Guba & 
Lincolns forskningsmetod.  
 
Etiskt godkänd. 

Fyra kategorier 
framkom: kvinnans 
upplevelse av sin 
förändrade kropp, 
effekterna av förlorat 
bröst på ”jaget”, 
effekterna av förlorat 
bröst i sin sociala 
identitet, upplevelser av 
massagen.  
 
Att förlora ett bröst 
beskrivs som en 
multidimensionell 
upplevelse som 
påverkar hela ”jaget”, 
massagen visade sig 
vara en positiv 
upplevelse som lindrade 
smärta och fick 
kvinnorna att slappna 
av. 

Medel-
hög 

 
 



 

 

Bilaga 3.  
 
Bilaga	5.	Mall	för	kvalitetsgranskning	av	studier	med	
kvalitativ	forskningsmetodik	–	patientupplevelser 

reviderad 2014 

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

Författare:  ___________  År:  _________  Artikelnummer:  ________ 

 

Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 
Hög     Medelhög     Låg   

      
a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      
a)   Är urvalet relevant? 
b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c)   Är kontexten tydligt beskriven? 
d)   Finns relevant etiskt resonemang? 
e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 

 

	 mall	för	kvalitetsgranskning	av	studier	med	kvalitativ	forskningsmetodik		 5:1 

 

 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 
f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 
 

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

 
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

 

      
a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
b)   Är datainsamlingen relevant? 
c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      
a)   Är analysen tydligt beskriven? 
b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 
c)   Råder analysmättnad? 
d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 
Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      
a)   Är resultatet logiskt? 
b)   Är resultatet begripligt? 
c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 
d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 


