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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancersjukdomen bland kvinnor världen 

över. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är kirurgi, vilken innefattar mastektomi 

där hela bröstvävnaden tas bort eller lumpektomi där endast en del av bröstvävnaden 

avlägsnas. Det kirurgiska ingreppet kan medföra negativa konsekvenser för kvinnorna ur ett 

fysiskt, emotionellt och socialt perspektiv. Det kan även påverka kvinnors kroppsuppfattning 

samt hur kvinnorna ser på sig själva. Syfte: Att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter 

kirurgisk behandling där hela eller delar av bröstet tas bort till följd av bröstcancer. Metod: 

En litteraturöversikt innehållande 12 kvalitativa artiklar som belyser kvinnors 

kroppsuppfattning efter genomförd kirurgisk behandling. Samtliga inkluderade artiklar 

kvalitetsgranskades, söktes igenom efter likheter samt skillnader och sammanställdes sedan i 

form av subkategorier och huvudkategorier i resultatet. Resultat: Åtta olika subkategorier 

framkom: känsel, attack mot kroppsuppfattningen, identitet och feminitet, attraktion, minskad 

kvinnlighet, yttre fasad, normer och ideal och rädsla. Dessa föll in under de tre 

huvudkategorierna: kvinnans kroppsuppfattning i relation till jaget, till andra och den sociala 

omgivningen. Slutsats: Kvinnorna upplevde en negativt förändrad kroppsuppfattning som 

påverkade identiteten samt feminiteten. Utöver kirurgins inverkan på kvinnan själv påvisades 

även att kvinnans relationer till närstående samt den sociala omgivningen hade påverkats till 

följd av den upplevda förändrade kroppen. Klinisk relevans: Denna litteraturöversikt kan 

leda till en ökad medvetenhet och förståelse av kvinnors kroppsuppfattning efter kirurgisk 

behandling hos sjuksköterskor. Detta kan i sin tur leda till att kvinnorna upplever bättre stöd 

och omvårdnad efter genomförd kirurgi efter bröstcancer. 
 

Nyckelord: Kroppsuppfattning, kirurgisk behandling, bröstcancer, kvinnor, upplevelser.   
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ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most occurring cancer form among women worldwide. The 

most common treatment of breast cancer is surgical treatment, which involves mastectomy 

where the whole breast tissue is removed or lumpectomy where only a part of the breast tissue 

is removed. The surgical operation can imply negative consequences for the woman in a 

physical, emotional and social perspective. It can also affect women´s body image as well as 

how they look upon themselves. Aim: To describe women’s body image after surgical 

treatment following breast cancer. Method: A literature review of 12 qualitative articles that 

illustrate woman’s body image after completed surgical treatment. All articles where assessed 

regarding quality and was profoundly searched through for similarities and differences, which 

compiled into subcategories and main categories presented in the results. Result: Eight 

different subcategories were found: feeling, an attack against the body image, identity and 

femininity, attraction, decreased femininity, the external facade, social norms and ideals and 

fear. These were divided into the three main categories: the woman’s body image in relation 

to myself, others and the social surroundings. Conclusion: The women experienced a 

negative change in their body image that influenced their identity and femininity. In addition 

to the impact of the surgery on the woman herself, the result also showed an impact on the 

relationships to people those who are close to them as well as the interactions within the 

society. Clinical Implication: This literature review can lead to an increased awareness and 

understanding of women’s body image after surgical treatment amongst nurses. In turn this 

can further lead to women feeling better support and care after surgical treatment following 

breast cancer.   

 

Keywords: Body image, surgical treatment, breast cancer, women, experiences.  
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1. INLEDNING 

Oktober är den månad då sjukdomen bröstcancer vanligtvis uppmärksammas inom media och 

ute i samhället. En rosa bandet-kampanj arrangeras årligen av Cancerfonden där pengar 

samlas in för att stödja forskning gällande bröstcancer. Trots allmänhetens enorma stöd till 

kampanjen drabbas ännu många kvinnor i Sverige och i hela världen av bröstcancer, detta är 

därför ett ämne som vi anser bör belysas. Att drabbas av bröstcancer kan upplevas som 

livsomvälvande, likaså den krävande behandlingen. Den vanligaste behandlingen av 

bröstcancer är kirurgi, vilken består utav att helt eller delvis avlägsna bröstvävnad. Att förlora 

ett bröst kan påverka hur kvinnor uppfattar sina kroppar samt identitet. Sjuksköterskan har 

därav en viktig roll i omvårdnaden att uppmärksamma dessa kvinnors upplevelser av den 

kroppsliga förändringen, vilket kan öka en medvetenhet kring kvinnornas individuella behov 

efter kirurgisk behandling.  
 

2. BAKGRUND 

2.1 Bröstcancer  

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar årligen cirka 

8000 (Socialstyrelsen, 2014). Ur ett globalt perspektiv är bröstcancer en av den mest 

förekommande sjukdomen hos kvinnor, år 2010 erhöll 1,6 miljoner kvinnor världen över 

diagnosen bröstcancer (Bergh, Hall, Östman & Toftgård, 2013). Fast dödligheten har minskat 

i världen med upp till 30- 40 procent tack vare forskningens framsteg gällande behandling 

samt diagnostik, kvarstår det faktum att 5-20 procent av kvinnorna ur ett globalt perspektiv 

kommer att avlida inom en 10- års period från diagnostisering (ibid.).  

 

Bröstcancer är en komplex sjukdom där både biologiska och genetiska orsaker har betydelse 

för sjukdomens utbrytande (Moorley, Corcoran, & Sanya, 2014). De fullständiga orsakerna 

till varför vissa kvinnor drabbas är fortfarande okända, det finns dock ett antal riskfaktorer 

som är sammankopplade till sjukdomen (Foy & Blowers, 2009). En faktor som kan påverka 

om en kvinna utvecklar bröstcancer eller ej kan bero på hennes nivåer av hormonet östrogen 

(Socialstyrelsen, 2009). Bröstcancertumörer är nämligen ofta beroende av just detta hormon 

för att tillväxt ska kunna ske. De kvinnor som har höga nivåer av östrogen löper därmed en 

större risk att drabbas av sjukdomen. Under den fertila åldern är östrogennivåerna som högst, 

att tidigt bli pubertal och samtidigt sent hamna i klimakteriet innebär därför en ökad risk att 

insjukna i bröstcancer. Kvinnor som föder få barn i sen ålder har även påvisats insjukna i 
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större antal i förhållande till dem som föder fler barn i tidig ålder. Vidare indikerar forskning 

att rökning, övervikt samt låg grad av motion är ytterligare riskfaktorer som kan bidra till 

insjuknande (ibid.).  

 

Ett av de första symtomen som leder till diagnostisering av bröstcancer brukar vara 

upptäckten av en knöl i bröstet (Foy & Blowers, 2009). Synliga förändringar utanpå bröstet 

kan även förekomma, så som exempelvis en förändrad form av bröstvårtan samt uppkomst av 

svårläkta sår. Ytterligare symtom som kan förekomma vid cancern är en eller flera knölar i 

armhålan (ibid.). Mammografi som screeningmetod började brukas i mitten på 80-talet och 

har sedan dess använts i stor utsträckning världen över (Costa-Requena, Rodríguez & 

Fernández- Ortega, 2013). Bättre tillvägagångssätt i användningen av screeningmetoden har 

lett till en tidigare diagnostisering av cancern och därmed även en större chans för överlevnad 

(ibid.). Omkring hälften av all bröstcancer upptäcks i samband med 

mammografiundersökning och metoden beräknas kunna minska dödligheten med ungefär 30 

procent (Socialstyrelsen, 2009). Bröstcancer indelas i stadier där stadie 0 innebär icke- invasiv 

cancer, stadie I och II är ett tidigt skede av invasiv bröstcancer, stadie III innebär en lokalt 

avancerad invasiv cancer och stadie IV som betyder att cancern har metastasterat och är 

återkommande (Carlson & King, 2012).  

 

2.2 Behandling – kirurgi 

All behandling gällande cancer i sin helhet kan bestå av medicinsk behandling, 

strålbehandling, kirurgi och omfattar även palliativ behandling (Socialstyrelsen, 2014). 

Behandling och prognos gällande bröstcancer beslutas individuellt beroende på vilken typ av 

stadie, kroppens status av hormonella receptorer samt individuella preferenser för behandling 

vid insjuknandet (Carlson & King, 2012). Behandling som har målet att bota inkluderar 

operation, med eller utan tillägg av strålning samt varierande adjuvanta terapier (Carlson & 

King, 2012). För kvinnor diagnosticerade med bröstcancer i stadie 0 är nuvarande 

behandlingsmetod vanligen kurativ (ibid.). Stadie I och II opereras ofta i första hand 

(Socialstyrelsen, 2014). Bröstcancer i stadie I och II kan sannolikt botas, men den specifika 

prognosen varierar hos varje enskild kvinna beroende på status (Carlson & King, 2012). 

Stadie III angrips med läkemedel före operation samt strålning efter operation 

(Socialstyrelsen, 2014). Patienter i stadie III med lokalt avancerad bröstcancer har en 

möjlighet att tillfriskna, men många kommer dock inte att överleva till regression (Carlson & 

King, 2012). Risken för återgång av cancern kvarstår som en verklighet för 
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bröstcanceröverlevare, även för de som anses vara friskförklarade vid det femte året av 

regression (ibid.). Vid stadie IV då sjukdomen är spridd och anses dödlig inom några år 

behandlas denna vanligen som palliativ för symtomlindring (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Det finns ett flertal behandlingar mot bröstcancer och den mest förekommande typen av 

behandling är kirurgi (Dean, 2008). Den väl utvecklade patologiska stadieindelningen av 

cancer tillåter numera ett förfinat tillvägagångsätt kring valet av kirurgi (Carlson & King, 

2012). Det finns olika typer av kirurgisk behandling som syftar till att hela eller delar av 

bröstet tas bort (Dean, 2008). Lumpektomi, även kallat bröstbevarande kirurgi, innebär att 

tumören samt närliggande vävnad i bröstet opereras bort. Denna typ av kirurgi utförs vid 

tidigt upptäckt av tumören då denna ej vuxit sig särskilt stor eller spritt sig. I de fall där 

tumören istället är av större omfång eller har en diffus utbredning görs en mastektomi (ibid.). 

Ett sådant kirurgiskt ingrepp innebär borttagande av hela bröstvävnaden, med eller utan den 

övertäckande huden, och försök till att undvika borttagandet av normala axillära lymfkörtlar 

(Carlson & King, 2012). Det har påvisats att en majoritet av kvinnorna skulle föredra att 

bevara frisk bröstvävnad under genomgående bröstcancerbehandling (ibid.).  

 

2.3 Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning är ett begrepp som förklarar hur människan ser på sin egen kropp samt 

utseende (Chan, 2010). Människans uppfattning av sig själv rent fysiskt kan påverka denne 

emotionellt och därmed även influera på välmåendet (ibid.). Kroppsuppfattning är en 

kombination av fysiska, kognitiva, emotionella och relationsmässiga aspekter (Annunziata, 

Giovannini & Muzzatti, 2012). Vid en välbalanserad sammanföring av dessa aspekter i 

människans självutveckling som helhet, tillåts tillväxt av en stabil och sammanhållen känsla 

av identitet (ibid.). Kroppsuppfattning är dock inget absolut utan är istället ett dynamiskt 

fenomen som kan förändras och formas beroende på olika faktorer under livets gång 

(Freysteinson, 2012). Dessa faktorer kan exempelvis vara upplevelser från barndomen, 

samhällsnormer samt egenställda krav (Chan, 2010). Hur människan uppvisar eller för sig 

beror på hur denne uppfattar sin egen kropp, samt hur villig denne är att anpassa sig efter 

samhällets normer. Även om kroppsuppfattningen är starkt kopplad till en individs 

personlighet kan samhällets krav påverka människans kroppsliga presentation, vilket kan 

inverka på det kroppsliga idealet som kan påverka hur människan uppfattar sin kropp (ibid.). 

Att genomgå cancer, cancerbehandling och dess biverkningar kan orsaka förändringar i 

kroppens funktion samt utseende (Price, 2009). Dessa förändringar kan bidra till ett missnöje 
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med den egna kroppsuppfattningen som i sin tur kan orsaka emotionell smärta och problem i 

hanteringen av sjukdomen (Annunziata et al., 2012).  

 

2.4 Tidigare forskning 

Viss forskning antyder att kirurgisk behandling till följd av bröstcancer kan ha negativa 

konsekvenser för kvinnorna ur ett fysiskt, emotionellt och socialt perspektiv (Marinho, Costa 

& Vargens, 2013). Forskning indikerar även att kirurgisk behandling kan påverka hur 

kvinnorna upplever sin kroppsuppfattning och sig själva som kvinnor (Oxland, Wade, 

Hallsworth & Koczwara, 2008). Detta kan upplevas som ett hinder i tillfrisknandet från 

cancern (ibid.). Hur det psykiska välmåendet påverkas efter kirurgisk behandling har även 

setts skiljas åt mellan de kvinnor som antingen undergår en lumpektomi eller en mastektomi 

(Helms, O'Hea & Corso, 2008). Forskning tyder på att ju mer omfattande kirurgin är, desto 

sämre välmående har kvinnorna efter operationen (ibid.). Att genomgå en mastektomi är ett 

omfattande kirurgiskt ingrepp som har påvisat signifikanta emotionella, psykologiska och 

fysiska konsekvenser hos kvinnorna (Carlson & King, 2012). 

Forskning påvisar även en saknad av konkreta strategier i omvårdnaden kring dessa kvinnor 

som har genomgått en kirurgisk behandling till följd av bröstcancer (Marinho et al., 2013). 

Hood (2010) beskriver hur cancerpatienter önskar att få en ökad möjlighet att få tala mer om 

sina upplevelser i relation till kroppsuppfattningen efter behandlingen. Dock har brister 

påvisats hos sjuksköterskor gällande kunskapen om kroppsuppfattning och därav uppstår 

problem i omvårdnaden (ibid.). Sjuksköterskor kan känna sig obekväma att tala om 

kroppsuppfattning med patienterna, detta eftersom de då de tar sig an ett problem som de 

sedan inte klarar av att lösa (Hood, 2010; Price, 2009). Sjuksköterskeutbildningar beskrivs 

även som inadekvata gällande kunskap kring sexualitet och om kroppens betydelse för 

patienterna (Price, 2009). Att leva i en förändrad kropp kräver en förståelse hos 

sjuksköterskor för den cancersjuka patienten. Forskning påvisar att bröstcancerdrabbade 

kvinnors svårigheter gällande kroppsuppfattningen fortfarande kvarstod som ett stort problem 

några år efter det kirurgiska ingreppet (ibid.). 
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2.5 Teoretisk referensram 

Inom omvårdnadsvetenskapen utgör livsvärldsteorin en fundamental grund (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Begreppet livsvärld kan bland annat förklaras som det sätt människan förstår 

sig själv, andra samt den resterande världen (ibid.). En specifik teori inom 

livsvärldsperspektivet är den levda kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna teori 

förklarar hur kroppen utgör en grund för människan att erfara, interagera samt delta med i 

omvärlden (Hung, 2012). Det är därmed genom kroppen som människan förhåller sig till 

omvärlden (Wiklund, 2005). Kroppen kan inte åtskiljas från fysiska, psykiska, existentiella 

och andliga känslor utan innefattar alla dessa aspekter samtidigt. Genom en förståelse av den 

levda kroppen kan människor begripas ur ett helhetsperspektiv, vilket kan utgöra en större 

möjlighet att förstå människors upplevelser i relation till hälsa och ohälsa samt lidande och 

välbefinnande. Det är genom kroppen människan lever och vilket allt runtomkring rör sig och 

kan därav ses som navet i den mänskliga existensen (ibid.). 

 

Då kroppen fungerar som människas medelpunkt kan sjukdom eller skada av denna leda till 

att kroppen inte längre känns igen. Denna förändrade känsla i den egna kroppen kan innebära 

att personen även upplever omvärlden på ett annorlunda vis (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Om människans syn på sig själv förändras kan detta även leda till en förändring av 

behandlingen från omgivande personer (Wiklund, 2005). En människas identitet skapas bland 

annat genom den egna uppfattningen av kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Likaså kan 

omgivningens tankar och åsikter kring denna vara avgörande för den sociala identiteten 

(ibid.). Den levda kroppen kan därför inte ses som en isolerad enhet, utan måste alltid förstås i 

relation till det omgivande sammanhanget (Wiklund, 2005). Ett samspel med omvärlden sker 

ständigt, där såväl erfarenheter samt förväntningar avgör hur detta samspel yttrar sig. Detta 

påverkar hur människan uppfattar verkligheten, vilket i sin tur avgör tankemönster, handlingar 

samt känslor (ibid.) 

 

Genom att sjuksköterskor förstår människans levda kropp i den enskilda livsvärlden i relation 

till sig själv, andra samt den resterande världen, möjliggörs en individuell omvårdnad ur ett 

helhetsperspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är först när patientens levda kropp tas i 

beaktande som god omvårdnad kan tillhandahållas (ibid.). Författarna har i denna 

litteraturöversikt valt att begränsa användningen av livsvärldsteorin till den teori som berör 

den levda kroppen, detta för att livsvärldsteorin ska bli hanterbar samt användbar för 

litteraturöversiktens syfte. Denna referensram används i den avslutande resultatdiskussionen. 
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3. PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor världen över. Den mest 

förekommande behandlingen mot bröstcancer är kirurgi. Att genomgå en kirurgisk behandling 

där hela eller delar av bröstet tas bort till följd av bröstcancer kan bidra till en förändrad 

kroppsuppfattning hos kvinnorna. Förändringar i kroppens funktion samt utseende kan leda 

till ett missnöje med kroppsuppfattningen. Dessa kvinnor är i behov av stöd och förståelse 

gällande den förändrade kroppen. Det finns även en uttryckt önskan hos kvinnorna att få tala 

mer om kroppsuppfattningen efter den kirurgiska behandlingen. Dock tyder forskning på att 

sjuksköterskor saknar en tillräcklig god kunskap om kroppsuppfattning och dess betydelse för 

kvinnorna. Detta kan resultera i att kvinnors kroppsuppfattning inte uppmärksammas 

tillräckligt i omvårdnaden. En ökad förståelse av dessa kvinnors upplevelser krävs för att 

bättre kunna stödja dem genom den kroppsliga förändringsprocessen. 

  

4. SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter kirurgisk behandling till följd av 

bröstcancer där hela eller delar av bröstet tagits bort. 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Då uppsatsen ska bidra till en kunskapsöversikt gällande det valda området genomfördes en 

litteraturöversikt innehållande en sammanställning av forskningsresultat. Endast kvalitativa 

vetenskapliga artiklar inkluderades i översikten, detta eftersom kvalitativa artiklar avser att 

studera levda erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012).  

 

5.2 Urval 

Inklusionkriterierna för artiklarna beslutades att vara kvalitativa och vara publicerade inom en 

tidsram på 20 år, mellan perioden 1994-2014. Ytterligare inklusionskriterier som artiklarna 

skulle uppfylla var etiskt godkännande, peer review, medelhög till hög vetenskaplig kvalitét 

samt engelskt språk. Studier som belyste kvinnors kroppsuppfattning efter att de genomgått en 

kirurgisk behandling till följd av bröstcancer var av intresse. Ett globalt perspektiv 

eftersträvades med litteraturöversikten, därmed inkluderades studier från hela världen. 

Artiklar exkluderades om dessa involverade kvinnor under 18 års ålder samt om studiens 

deltagare hade genomgått kirurgisk behandling i profylaktiskt syfte. Sökningen av artiklar 
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valdes att inte utföras med tillgänglighet i fulltext, detta eftersom informationen i dessa fall då 

väljs i form framför innehåll (Östlundh, 2012). Genom detta tillvägagångsätt minimerades 

risken att användbart material gått förlorat (ibid.).  

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Initialt utfördes en fritextsökning av ämnet i sökmotorn EBSCO Discovery Service för att få 

en överblick inom området. Sökningen visade att det fanns god tillgång på vetenskapliga 

artiklar inom ämnet bröstcancer. En mer specialiserad sökning utfördes sedan i databaserna 

Medline, PubMed samt Cinahl Complete i sökmotorerna EBSCO Discovery Service samt 

EBSCO Host Web. Detta med hjälp av sökord samt MeSH-termer för att finna artiklar av 

relevans för syftet (Karlsson, 2012). De sökord som användes i studien var breast cancer, 

body, treatment, surgical treatment, qualitative och reconstruction. MeSH- termerna som 

användes var breast neoplasms, body image, mastectomy och self concept. Flera av 

ovanstående söktermer kombinerades för att på så vis få en mer riktad sökning för att finna 

passande artiklar till syftet. Sökorden kombinerades ihop med så kallade booleska 

operationer. I praktiken innebär detta att termerna läggs ihop med hjälp av termerna AND, 

OR och NOT (Karlsson, 2012). Datainsamlingen sammanställdes sedan i en sökmatris (bilaga 

1). De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext på Röda Korsets högskola hämtades 

istället på de högskolor där de fanns åtkomliga, i detta fall på Kungliga Tekniska Högskolan 

samt Karolinska Institutet.  

 

Vid varje enskild sökning läste initialt båda författarna samtliga artiklars titlar var för sig för 

bedömning av relevans till litteraturöversiktens syfte. De artiklar vars rubriker liknades vid 

syftet gick vidare till det momentet där abstracten granskades. Om dessa i sin tur fortfarande 

var relevanta för studiens syfte samt inbegrep inklusionkriterierna lästes dessa i fulltext. De 

artiklar som efter detta fortfarande ansågs relevanta för litteraturöversiktens syfte 

inkluderades till kvalitetsgranskningen. Av samtliga sökningar valdes 24 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning, som granskades genom SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2013). Till en början delade författarna upp de 24 

artiklarna och granskade dessa på egen hand. Efter detta bytte författare artiklar med varandra 

för att på så vis granska samtliga studier. Genom denna dubbelgranskning kvalitetsgranskades 

varje enskild artikel två gånger. Detta för att säkerställa kvalitetsnivån och uppnå konsensus 

gällande artiklarna (Friberg, 2012). Vid en oenighet gällande kvalitetsnivån på någon av de 12 

artiklarna, fördes en diskussion kring detta samt en gemensam genomgång av avsedda artikel 
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tills författarna enades om nivån på kvaliteten. Kvalitetsgranskningen resulterade i att 12 

artiklar valdes ut till litteraturöversikten. De övriga 12 artiklarna som inte inkluderades 

sållades bort då dessa inte uppnådde tillräckligt hög kvalitet eller saknade tillräckligt med 

användbart material i resultatdelen gällande syftet.  

 

5.4 Dataanalys                            

Initialt lästes samtliga artiklar igenom i sin helhet ett flertal gånger för att på så vis få en 

förståelse för innehåll och sammanhang (Friberg, 2012). Analysförfarandet skedde därefter 

genomgående i inspiration av Friberg. De 12 valda artiklarnas innehåll sammanställdes sedan 

i en överskådlig artikelmatris (bilaga 2). Efter detta sammanfattades varje enskild artikels 

innehåll i en kort text som ett stöd för författarna under analysprocessen. Detta gjordes även 

för att säkerställa att all väsentlig information för syftet i artiklarna togs i beaktande. Vid 

genomgång av artiklarna valdes delar av resultatet ut som var relevant för syftet genom en 

färgmarkering, som sedan sammanställdes efter varje läst artikel. Samtliga artiklar lästes 

igenom av båda författarna och en diskussion kring de funna delarna ur resultatet 

genomfördes. Detta för att uppnå en större förståelse av artiklarnas innehåll samt även för att 

minska risken av feltolkningar i texten. De sammanställda delarna ur artiklarna jämfördes 

sedan för att finna likheter samt skillnader, resultatet ställdes sedan upp i en översiktstabell 

(tabell 1). Utifrån de funna likheterna och skillnaderna utarbetades åtta subkategorier, som 

sedan grupperades inom tre passande huvudkategorier. Dessa huvudkategorier utformades 

utifrån subkategorierna som presenteras i resultatdelen (figur 1).  

Tabell. 1 Översiktstabell 

Subkategorier Artikelnummer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Känsel X X     X X  X   

Attack mot 

kroppsuppfattningen 

X X X X X X X X X  X  

Identitet och feminitet  X X X X X X X X X X X X 

Attraktion X X  X X X X X   X  

Minskad kvinnlighet X   X   X    X  

Yttre fasad X X  X X X X X X X X  

Normer och ideal X X      X  X  X 

Rädsla     X X   X X X X 
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5.5 Etiska aspekter 

Vi ställde oss frågan om forskningen till studierna som granskades bedrivits på ett etiskt 

korrekt vis, detta för att säkerställa att deltagarna i studien behandlats regelrätt 

(Vetenskapsrådet, 2011). De personer som deltagit i forskningen ska ha fått information 

gällande studien samt givit samtyckte till medverkandet. En etisk kommitté ska även ha 

granskat studien för att denna ska anses ha hög kvalitét (ibid.). Av dessa anledningar 

inkluderades endast artiklar som blivit etiskt godkända, detta för att öka det vetenskapliga 

värdet av föreliggande litteraturöversikt (Wallengren & Henricsson, 2012). Vidare skedde 

även en reflektion kring den engelska översättningen av artiklarna under arbetets gång. 

Översättning från engelska till svenska kan innebära en risk för misstolkning av text vilket 

skulle kunna resultera i missförståelse av artikeln. Författarna hade därmed detta i åtanke vid 

översättningen av artiklarna. För att minimera risken för misstolkning lästes artiklarna ett 

flertal gånger och vid svårigheter av översättningen diskuterades detta emellan författarna. 

Vid valet av uppsatsämne reflekterade författarna kring sin förförståelse och diskuterade hur 

detta skulle tas i beaktande under arbetets gång. En risk föreligger för att författarnas 

förförståelse angående ämnet kommer att påverka arbetsförloppet av litteraturöversikten, 

exempelvis i valet av artiklar samt i analysprocessen (Priebe & Landström, 2012). Av denna 

anledning förde författarna en diskussion under studiens gång angående detta för att minimera 

risken att förförståelsen skulle påverka.  
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6. RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre huvudkategorier samt åtta subkategorier som framkom 

under analysen av de 12 valda artiklarnas resultatdelar.  

 

Dessa kategorier presenteras i figuren nedan. 

 

 

Figur 1. Presentation av huvudkategorier och subkategorier 

 

6.1 Kvinnors kroppsuppfattning i relation till “jaget” 

Känsel 

Kvinnor upplevde förändringar gällande själva känseln i området där bröstet tidigare suttit 

samt inom hela kroppen (Bredin, 1999). Dessa fysiska uppfattningar yttrade sig i form av 

kyla, känslig hud, stelhet, ömhet, smärta och lymfödem i armarna (ibid.). Även en känsla av 

bortdomning där bröstet tidigare suttit nämndes (Tomas- Maclean, Newman & Adair, 2004; 

Bredin, 1999). Alla dessa fysiska förändringar upplevdes som obehagliga för kvinnorna och 

påminde dem ständigt om ingreppet (Bredin, 1999). Känslan av att hela kroppen kändes 

annorlunda beskrevs leda till en självmedvetenhet kring formen av kroppen (ibid.). 

Asymmetri i kroppen beskrevs som ett stort bekymmer efter genomfört kirurgiskt ingrepp 

(Piot- Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010; Freysteinson, Deutsch et al., 2012; Tomas- 

Maclean et al., 2004). Den fysiska förlusten skapade en obalans hos kvinnorna såväl som en 

visuell disharmoni (Piot-Ziegler et al., 2010). Vissa kvinnor uttryckte kroppsliga förändringar 

såsom svullna armar på grund av lymfödem som orsakats av kirurgin, detta ledde till en 

negativ känsla av kroppslig asymmetri (Garcia Arroyo & Lopez Dominguez, 2011). Kvinnor 

rapporterade att det fysiska utseende var av stor vikt för dem och att det för vissa uppfattades 

som en förlängd del av dem själva som personer (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

 

Kvinnans kroppsuppfattning i 
relation till "jaget"

• Känsel

• Attack mot kroppsuppfattningen

• Identitet och feminitet 

Kvinnans kroppsuppfattning i 
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• Attraktion

• Minskad kvinnlighet

Kvinnans kroppsuppfattning

i relation till den sociala omgivningen
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• Rädsla
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Attack mot kroppsuppfattningen 

Kvinnorna beskrev det kirurgiska ingreppet som en attack mot kroppsuppfattningen (Garcia 

Arroyo & Lopez Dominguez, 2011). De kroppsliga omställningarna som skedde efter det 

kirurgiska ingreppet upplevdes även som ett angrepp mot integriteten, detta förklarades som 

en händelse vilken påverkade kvinnorna mer än genom endast fysiska förändringar (Piot- 

Ziegler et al., 2010). De förändrade kropparna bidrog med känslor som chock, avsky, 

frustration, ilska, rädsla och nedstämdhet (Freysteinson, Deutsch et al., 2012). Förlusten av ett 

bröst resulterade även i att vissa kvinnor blev deprimerade samt fick en försämrad 

kroppsuppfattning (Patel, Harcourt, Naqvi & Rumsey, 2014). Att ogilla en del av sin kropp 

ledde till att hela självbilden påverkades i en negativ riktning (García Arroyo & Lopez 

Dominguez, 2011).  

 

I used to see positive things on me, but now, it seems I’m discovering more and more 

imperfections in my body; I’m no longer worthy as a person, I consider myself a complete 

failure; the truth is I’m no longer good for anything, I’m a wreck. (García Arroyo & Lopez 

Dominguez, 2011, s. 3).  

 

Kvinnorna beskrev hur det upplevdes som svårt att se sig själv i spegeln efter operationen 

(García Arroyo & Lopez Dominguez, 2011; Bredin, 1999; Freysteinson, Deutsch et al., 2012; 

McKean, Newman & Adair, 2013). Vissa kvinnor undvek att titta på sig själva i spegeln en 

lång tid efter genomförandet att den kirurgiska behandlingen, detta i rädsla över vad de skulle 

se. När de väl vågade ta steget att betrakta sig själva i spegeln beskrevs en känsla av chock, 

överraskning, olust, ogillande, avsky, rädsla, frustration samt även hur de inte längre kände 

igen sig själva (García Arroyo & Lopez Dominguez, 2011; Bredin, 1999; McKean et al., 

2013; Freysteinson, Deutsch et al., 2012). Ju längre tid som hade passerat efter operationen 

desto mindre känslosamt tycktes det dock vara för vissa kvinnor att titta på sina kroppar 

(Freysteinson, Deutsch et al., 2012). Kvinnorna upplevde att borttagandet av bröstet kunde 

liknas vid stympning eller amputering (Piot- Ziegler et al., 2010; Garcia Arroyo & Lopez 

Dominguez, 2011: Bredin, 1999; Denford, Harcourt, Rubin & Pusic, 2011; Fallbjörk, 

Sallander & Rasmussen, 2012). Att anpassa sig till den förändrade kroppen förhindrades till 

följd av denna känsla av amputation (Bredin, 1999). Hur lång tidsperiod som hade passerat 

efter genomförd operation tycktes inte ha betydelse för om kvinnorna kände sig stympade 

eller inte (García Arroyo & Lopez Dominguez, 2011). Känslan av obalans i kroppen 

upplevdes så pass starkt att tre kvinnor uppgav att de hellre hade opererat bort båda brösten 
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istället för bara ett (Piot-Ziegler et al., 2010). Ett behov av bröstrekonstruktion nämndes även 

då mastektomi ansågs lämna ett fysiskt tomrum som upplevdes som smärtsam (Garcia Arroyo 

& Lopez Dominguez, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Att associera bröstet med sjukdom fick dem att lättare acceptera förlusten (Fallbjörk et al., 

2012). Ett fåtal kvinnor neutraliserade bröstets betydelse genom att endast se detta en 

kroppsdel (Fallbjörk et al., 2012; Kwok & White, 2011) Bröstet sågs bland annat som en 

funktionell del av kroppen med den uppenbara funktionen att amma (Fallbjörk et al., 2012). 

För de kvinnor som var äldre och hade ammat färdigt sina barn ansågs det som mindre 

problematiskt att förlora bröstet, även de som inte gillade bröstets utseende från början ansåg 

kirurgin som mindre känslomässig (ibid.). Några få kvinnor upplevde dock inte att förlusten 

av ett bröst var associerad med en negativ psykiskt påverkan (Kwok & White, 2011). Dessa 

menade att borttagandet av bröstet inte avgjorde om kroppsuppfattningen förändrades. Att 

operera bort bröstet innebar att återfå hälsa och detta uppfattades som viktigare än att behålla 

utseendet (ibid.). 

 

Identitet och feminitet  

Den kirurgiska behandlingen upplevdes inte endast som ett ingrepp vilket efterlämnade 

fysiska ärr. Detta ansågs även som en traumatiserande upplevelse som omskakade hela 

kvinnans grundstomme i livet samt utmanade identiteten (Piot- Ziegler et al., 2010). I 

samband med att bröstet opererades bort tyckte kvinnorna även att en del av dem själva hade 

försvunnit (Bredin, 1999; Garcia Arroyo & Lopez Dominguez, 2011; Fallbjörk et al., 2012). 

Ingreppet genererade inte enbart en demontering av kvinnornas kropp utan uttrycktes även 

leda till en djup identitetskris (Piot-Ziegler et al., 2010). Vissa kvinnor upplevde ett hålrum 

och en oenighet mellan deras nuvarande kroppars utseende och deras identitet, som plötsligt 

befann sig på två olika våglängder (ibid.). Kvinnorna upplevde att bröstet var djupt associerat 

med feminitet och förlusten av bröstet förändrade därmed denna aspekt av deras identitet 

(Bredin, 1999; Garcia Arroyo & Lopez Dominguez, 2011; Fallbjörk et al., 2012; Landmark & 

Wahl, 2002; McKean et al., 2013; Patel et al., 2014; Denford et al., 2010). Kvinnorna beskrev 

sig som halva, att deras feminitet var borta och en känsla av att de inte längre kunde känna 

igen sig själva (Fallbjörk et al., 2012). Förlusten av feminiteten resulterade därmed i sin tur i 

ett försämrat självförtroende (Patel et al., 2014). Då en del av kvinnornas identitet och 

feminitet upplevdes gå förlorad genom kirurgin önskade många att genomgå 
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bröstrekonstruktion för att återfå det som försvunnit (Denford et al., 2010; McKean et al., 

2013).  

It´s part of your image, feeling like a woman… it´s how you feel, that´s part of you. 

Without that part of your body you don´t feel like a woman. And I needed to be that 

person again, to feel like that again. (McKean, et al., 2013, s.497). 

 

En minoritet av de kvinnor som genomfört kirurgiskt ingrepp upplevde dock inte att 

feminiteten hade påverkats av ingreppet (Patel et al., 2014; Fallbjörk et al., 2012). 

 

6.2 Kvinnors kroppsuppfattning i relation till närstående 

Attraktion 

Den kirurgiska behandlingen förändrade inte endast kvinnans relation till sin egen kropp utan 

påverkade även relationen till partnern (Piot- Ziegler et alt., 2010). Bröstet associerades med 

feminitet samt sexualitet, att operera bort denna kroppsdel påverkade därmed kvinnornas 

upplevelse av att känna sig mindre feminina vilket i sin tur kunde påverka relationen med 

partnern (Piot-Ziegler et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012). Att operera bort ett bröst resulterade 

även i en förlust av att känna sig attraktiv (Fallbjörk et al., 2012; Landmark & Wahl, 2002.) 

Vissa kvinnor skämdes över kroppen i relation till den negativa förändringen (García Arroyo 

& Lopez Dominguez, 2011). Detta resulterade i en rädsla av att inte kunna attrahera sin 

partner vilket bidrog till minskad sexuell lust som försämrade förhållandet (ibid.). En kvinna 

nämnde att hennes förändrade kropp fick henne att känna sig som ett monster, en känsla som 

ledde till svårigheter i intimiteten med maken (Piot- Ziegler et al., 2010). En annan kvinna 

beskrev hur hon aldrig igen ville visa sig naken inför sin man på grund av den förändrade 

kroppen (ibid.). Kvinnorna upplevde en oro över sin partners acceptans över det förlorade 

bröstet (Freysteinson, Deutsch el al., 2012; Piot- Ziegler et al., 2010; Bredin, 1999). Detta 

skapade även en rädsla hos kvinnorna över att bli lämnade av sin partner, de ställde sig frågan 

hur partnern kunde älska dem när de hatade sig själva (García Arroyo & Lopez Dominguez, 

2011). Det fanns en rädsla över att såra och chocka partnern på grund av den förändrade 

kroppen, kvinnorna upplevde en obefogad rädsla som kunde generera 

kommunikationsproblem och missförstånd i förhållandet (Piot- Ziegler et al., 2010). En del av 

kvinnorna var rädda över att behöva berätta om det förlorade bröstet för nya bekantskaper och 

bekymrade sig då över vilka reaktioner som skulle uppstå (Patel et al., 2014; Bredin, 1999; 



 18 

Garcia Arroyo & Lopez Dominguez, 2011). De kvinnor som levde utan partner oroade sig 

därför över tanken att inleda nya relationer (ibid.).  

 

Vissa av kvinnorna kände sig mindre åtråvärda efter förlusten av bröstet och uttryckte därmed 

en önskan av att genomgå bröstrekonstruktion (Piot-Ziegler et al., 2010). Detta för att återigen 

känna sig åtråvärda av sin partner, trots att detta var något som kvinnorna ej upplevde att 

deras partner hade yttrat. Kvinnor uttryckte även en rädsla av att intimiteten och/eller sexuella 

relationer skulle kunna komma bli djupt påverkade utan en bröstrekonstruktion (ibid.). Några 

få kvinnor upplevde dock inte att deras intima relationer med partnern hade påverkats i 

negativ riktning, dessa uppfattade att deras partners inte hade ett problem med följderna av det 

kirurgiska ingreppet (Fallbjörk et al., 2012).  

 

Minskad kvinnlighet 

Efter det kirurgiska ingreppet uppstod även ett förändrat beteende hos kvinnan med familj och 

vänner (Bredin, 1999). En kvinna kände sig mindre kvinnlig i samvaro med sina kvinnliga 

vänner (ibid). Kvinnorna ansåg att familj och vänner var både stödjande och ostödjande efter 

kirurgin gällande kroppens utseende (Freysteinson, Deutsch et al., 2012). Vissa 

familjemedlemmar och vänner hade inte tid att finnas till hands eller upplevdes som oartiga 

då de inte brydde sig om kvinnans svårigheter att acceptera kroppen (ibid.). Förlusten av 

bröstet kunde resultera i förändringar gällande kvinnors uppfattning av kroppen (Landmark & 

Wahl, 2002). Detta förändrade även sättet hur kvinnorna upplevde och förstod sig själva samt 

ledde till förändringar i deras upplevelse och förståelse av relationer med nära anhöriga. Detta 

beskrevs som en känsla av fångenskap, att om inte kvinnan stod ut med sig själv kunde hon då 

inte heller förstå hur andra skulle stå ut med henne (ibid.). Vissa kvinnor beskrev en känsla av 

underlägsenhet, en känsla som uppstod av självförakt då kvinnan inte längre kände sig som 

andra kvinnor. Detta beskrevs vidare som en föreställning av att inte känna sig komplett 

(Garcia Arroyo & Lopez Dominguez, 2011). I samvaron med vänner upplevde kvinnorna sig 

därför bli blyga och tillbakadragna på grund av den upplevda underlägsenheten. Kvinnorna 

kände sig även obekväma av andra människors nyfikenhet kring deras fysiska tillstånd, 

speciellt om dem tittade på operationsområdet (ibid.). Kvinnorna önskade att se normala ut 

som andra mammor för att hjälpa barnen att anpassa sig till sjukdomen och skydda dem ifrån 

oönskad uppmärksamhet samt skvaller (McKean et al., 2013). Kvinnorna i rollen som 

mamma beskrev därav en önskan om att utföra en bröstrekonstruktion för sina minderåriga 

barns skull (ibid.).  
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6.3 Kvinnors kroppsuppfattning i relation till den sociala omgivningen 

Yttre fasaden 

Kvinnorna uttryckte en oro över andra personers tankar om deras förändrade kroppar (Bredin, 

1999; Piot- Ziegler et al., 2010; Freysteinson, Deutsch et al., 2012; Garcia Arroyo & Lopez 

Dominguez, 2011; Fallbjörk et al., 2012; Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). Kvinnorna 

upplevde att omgivningen stirrade på dem och att andra kunde se det förlorade bröstet trots att 

kläder och protes dolde förändringen (Garcia Arroyo & Lopez Dominguez, 2011; 

Freysteinson, Deutsch et al., 2012). Situationen upplevdes dock hanterbar för kvinnorna vid 

användning av täckande kläder samt protes (Bredin, 1999; Thomas- Maclean, 2004; 

Landmark & Wahl, 2002). Genom användningen av protes fick kvinnorna ett ökat 

självförtroende och kunde därmed leva normala liv utan rädsla för stigmatisering (Patel et al., 

2014; McKean et al., 2013). Även om kläderna bidrog till att kvinnorna kunde dölja sina 

kroppar från omgivningens blickar uttrycktes även en sorg i hur begränsade de blivit i sina 

klädval (Fallbjörk et al., 2012; Thomas-Maclean, 2005; McKean et al., 2013). Vissa kvinnor 

hade tidigare älskat sina bröst och ville visa upp dessa i urringade kläder, detta upplevdes 

dock inte längre som en möjligt då de kände ett behov av att dölja protesen (ibid.). I försök att 

undvika att chockera andra människor kände kvinnorna sig tvungna att avgränsa sin frihet i 

klädvalen och använda mer döljande kläderna (Piot- Ziegler et al., 2010). Den dagliga 

processen av att välja kläder att ta på sig för att dölja spåren efter den kirurgiska behandlingen 

framkallade emellanåt mycket emotionella känslor hos vissa kvinnor (Thomas-Maclean, 

2005). Det beskrevs även en skillnad i klädesval på grund av om protesen användes eller ej. 

Vissa kvinnor var inte alls bekväma med att gå ut utan protes medan andra kvinnor ansåg det 

bekvämare att ibland vara utan. Svårigheter gällande protesen låg i en rädsla att denna skulle 

ramla ut samt att den var varm och obehaglig under sommartid. Trots detta beskrev kvinnorna 

att protesen ingick i den dagliga rutinen och att kvinnorna inte kände sig påklädda utan 

protesen (ibid.).  

 

Normer och ideal 

För vissa kvinnor framkallade ingreppet en motsägelse av vad som var socialt förväntat 

gällande kvinnors utseende (Piot- Ziegler et al., 2010). Dagligen i samhället blev kvinnorna 

konfronterade av den idealiserande bilden av kvinnan, detta bland annat genom 

reklamannonser. Det förstärkte den fysiska motsägelsefullheten de redan upplevde efter 
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kirurgin vid jämförelse av sig själva gentemot de sociokulturella normer där bröstet 

presenteras som en symbol för feminitet (ibid.). Kvinnorna uppgav att de kände sig stå utanför 

samhället till följd av det kirurgiska ingreppet (Klaeson et al., 2011). De upplevde sig inte 

längre vara kompletta kvinnor, fruar, älskarinnor, mödrar, arbetskollegor eller vänner på 

grund av upplevelsen av att de kände sig annorlunda, därav utanförskapet (ibid.). Kvinnor 

beskrev ett behov av att se ut och känna sig så normala som möjligt ut igen efter ingreppet, i 

och med detta uttryckte kvinnorna en önskan att utföra en bröstrekonstruktion (Denford et al., 

2010). Motivationen till att utseendemässigt vilja se så normal ut som möjligt var att 

kvinnorna ville känna att de passade in i samhället i relation till vad som socialt uppfattas som 

normalt (ibid.).  

 

Rädsla 

Genom den nya obekanta kroppen med ärr kände kvinnorna sig obekväma i det vardagliga 

livet (Klaeson et al., 2011). Förlusten av ett bröst upplevdes som ett handikapp vilket hindrade 

kvinnorna från att leva ett normalt liv (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna hade svårt att 

utföra och njuta av vardagliga aktiviteter som de tidigare hade gjort (McKean et al., 2013). 

Vissa kvinnor beskrev bland annat att de undvek att gå till gymmet och badhuset då de inte 

ville visa sina kroppar inför andra (Fallbjörk et al., 2012; McKean et al., 2013; Garcia Arroyo 

& Lopez Dominguez, 2011). Detta baserades bland annat på rädslan över att inte se normal 

ut i jämförelse med andra kvinnor (Klaeson et al., 2011; McKean et al., 2013). Det var 

därmed ofta på grund av människorna runt omkring som kvinnorna kände behovet av att dölja 

sitt utseende (Klaeson el al., 2011; Denford et al., 2011). Kvinnorna upplevde sig skyldiga till 

att andra personer möjligtvis skulle känna sig obekväma över att behöva se deras stympade 

kroppar (ibid.). Rädslan över vad andra skulle tänka och tycka om kvinnornas förändrade 

kroppar var så pass stark att vissa kvinnor isolerade sig i hemmet för att slippa behöva hantera 

situationen (García Arroyo & Lopez Dominguez, 2011). Kvinnorna ville undvika att se sitt 

förändrade utseende speglat av andra på grund av en rädsla att då få en bekräftad negativ bild 

av dem själva “when I went out I felt everyone was looking at me, I felt naked in front of a 

people´s jury” (ibid., s. 4).   
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Val av design och urval 

I denna litteraturöversikt inkluderades vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa ansatsen valdes eftersom den skapar en djupare förståelse av ett fenomen som 

berör personers upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2012). Då syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser efter en händelse ansåg författarna 

att kvalitativa studier var den mest relevanta typen av artiklar att använda. Artiklarna som 

valdes till översikten begränsades inte geografiskt utan författarna valde att utgå från ett 

globalt perspektiv. De inkluderade artiklarna kom från sju olika länder världen över. Detta 

bidrog till en större variation av kvinnor med olika ursprung samt kulturer vilket ansågs kunde 

öka förståelsen för kvinnors upplevelser av kroppsuppfattning ur ett mångfaldsperspektiv. 

Samtliga studier som inkluderades var utförda i medel- eller höginkomstländer, något som 

skulle kunna anses som en brist då låginkomstländer inte innefattades. Då det kan förekomma 

skillnader emellan låg- samt höginkomstländer såsom exempelvis olika levnadsförhållanden 

samt kulturer, vilket om detta hade undersökts möjligtvis skulle ha kunnat resultera i ett 

annorlunda utfall av resultatet.  

 

Åldern på kvinnorna i litteraturöversikten begränsades inte mer än att de skulle vara myndiga, 

det vill säga över 18 år. Åldersspannet bland deltagarna i de 12 valda studierna sträckte sig 

mellan 25-76 år. Då många av de påträffade artiklarna under sökningarna var inriktade på 

antingen endast yngre kvinnor eller hade en större variation i åldrarna, utgjorde detta en 

svårighet i att begränsa urvalet till en specifik åldersgrupp. Författarna var emellertid 

medvetna om att åldern kunde vara av betydelse för upplevelsen av kroppsuppfattningen 

mellan yngre och äldre kvinnor.  

 

I vissa av de valda artiklarna framgick inte vilken typ av kirurgiskt ingrepp som deltagande 

kvinnor genomfört. Lumpektomi och mastektomi kan bidra till olika typer av inverkan på 

kvinnornas mående (Helms, O'Hea, & Corso, 2008). Ju mer omfattande kirurgi som en kvinna 

genomgår, desto sämre upplevt välmående (ibid.). Detta valdes dock att förbises då syftet med 

studien inte var att jämföra kroppsuppfattningen mellan de lumpektomerade och 

mastektomerade kvinnorna. Då den kirurgiska behandlingen vanligen kombineras med 

ytterligare behandlingar, kan även dessa i sig påverka kvinnornas kroppsuppfattning 
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(Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). Föreliggande litteraturöversikt undersökte endast 

hur kroppsuppfattningen påverkades av den kirurgiska behandlingen utan hänsyn till övriga 

behandlingars inverkan. Vi var medvetna om att detta kunde ha inverkat på resultatet i form 

av att även andra behandlingar kunde ha haft betydelse för hur kvinnorna upplevde sina 

kroppar.  

 

Datainsamling 

För att finna artiklar till denna litteraturöversikt användes databaserna Cinahl Complete, 

Medline samt PubMed ur sökmotorerna EBSCO Discovery Science och EBSCO Host Web. 

Dessa databaser är bra forskningsredskap gällande huvudområdet omvårdnad då de är 

inriktade på omvårdnadsvetenskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Att använda olika 

databaser ökar trovärdigheten av litteraturöversikten då detta bidrar till en möjlighet att finna 

fler relevanta artiklar för syftet (Henricson, 2012). Att använda artiklar med samma design 

ökar även giltigheten för litteraturöversikten, i detta arbete inkluderades därmed endast 

kvalitativa studier (ibid.). Att finna kvalitativa artiklar som berörde kvinnor vilka genomfört 

kirurgisk behandling till följd av bröstcancer, ej gjort rekonstruktion samt som svarade på 

litteraturöversiktens syfte visade sig vara svårt. I de artiklar där det i resultatdelen var 

svårtolkat vilka av kvinnorna som genomgått rekonstruktion eller ej exkluderades. Detta på 

grund av att artiklarna om bröstrekonstruktion ej var av intresse utifrån det valda syftet. 

Initialt söktes artiklar inom en tidsram på högst tio år men fann då ej tillräckligt med artiklar. 

Tidsramen resulterade till slut i att innefatta 20 år, från åren 1994 till 2014. Dock valdes i 

slutändan artiklar mellan åren 1999 samt 2014 eftersom författarna eftersträvade att erhålla så 

aktuella artiklar som möjligt. Då kvalitativa artiklar speglar människans levda erfarenheter 

samt upplevelser kring ett fenomen ansåg författarna att det längre tidsspannet ej medförde en 

större negativ inverkan på resultatet. Detta då upplevelser i sig ej nödvändigtvis förändras 

över tid.  

 

Många sökningar genomfördes under datainsamlingen men endast de sökningarna som 

genererade de valda artiklarna redovisas i litteraturöversikten. Att finna en balans i 

kombinationen mellan MESH- termer och fritextord under sökningen bidrar till en möjlighet 

att finna så många relevanta artiklar som möjligt inom området (Willman, et al., 2011). Detta 

hölls därför i åtanke under sökningens gång vilket genererade i sex sökord samt fyra MeSH- 

termer. Den föreliggande datasökningen resulterade i att 12 vetenskapliga artiklar valdes ut. 

Att antalet 12 artiklar valdes förklaras genom att enstaka artiklar ej ansågs som tillräckligt 
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innehållsrika i resultatdelen gällande litteraturöversiktens syfte. Trots detta att inkluderades de 

mindre innehållsrika artiklarna eftersom dessa tillsammans kunde stärka varandras resultat 

samt övriga artiklar i litteraturöversikten.  

 

Dataanalys 

I dataanalysen lästes samtliga artiklar av båda författarna. Resultatdelen sammanfattades 

initialt enskilt och relavant text för syftet färgmarkerades. Sammanställningarna av 

resultatdelen jämfördes sedan författarna emellan, genom denna typ av arbetsmetod 

säkerställs en trovärdighet av litteraturöversikten (Henricson, 2012). I denna process 

upplevdes svårigheter att finna de fynd som besvarade syftet och särskilja dessa från 

irrelevanta fynd. Kroppsuppfattning beskrivs av Annunziata, Giovannini och Muzzatti (2012) 

som ett komplext begrepp. Denna komplexitet ansågs ha legat till grund för problematiken 

under analysförfarandet. Detta ledde till en oenighet vid tillfällen om vad som skulle 

innefattas under begreppet kroppsuppfattning. Problematiken diskuterades tills en konsensus 

uppstod. Innebörden av begreppet kroppsuppfattning skulle kunna skilja sig åt mellan vår 

uppfattning samt studiernas deltagares uppfattning. Detta skulle ha kunnat leda till ett 

selektivt urval av fynd som ansågs som relevanta och därmed missat eventuella fynd av 

intresse.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter genomförd kirurgisk behandling till 

följd av bröstcancer. Centrala fynd som framkom var att kvinnorna upplevde en negativ 

förändrad kroppsuppfattning. Detta påverkade hela deras identitet samt feminitet. Likaså 

påverkades även relationer till närstående och till den sociala omgivningen.  

 

Kvinnorna hade svårt att se på sina kroppar efter det genomförda ingreppet. Flertalet undvek 

att titta på sig själva i spegeln på grund av rädslan över vad de skulle se. Detta problem 

påvisades även i en studie av Langellier och Sullivan (1998). I denna studie beskrev 

kvinnorna att bröstcancern hade förändrat mer än endast utseendet av bröstet, att se sig i 

spegeln återspeglade en större reflektion av dem själva som personer. Denna studie beskrev 

såsom föreliggande litteraturöversikt svårigheter i att möta sin egen spegelbild och finna 

acceptans gällande den förändrade kroppen (ibid.). Att kvinnorna ansåg den förändrade 

kroppen som svår att acceptera och begripa kan härledas till teorin om den levda kroppen, då 

människans kropp är mer än bara en kropp utan samtidigt även liv och existens (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Varje individ har en unik relation till sin egen kropp (Wiklund, 2005). Det är 

bland annat genom kroppen som människan uppfattar sig själv då människan är sin kropp och 

genom denna begriper verkligheten. Då kroppen förändras innebär det även att sättet hur 

människan upplever sig själv kan förändras (ibid.). Detta resonemang kring teorin om den 

levda kroppen ansågs överensstämma med föreliggande resultat då kvinnornas 

kroppsuppfattning inte endast påverkades fysiskt utan även på ett djupare plan.  

 

Ingreppet bidrog till att kvinnorna fick en förändrad bild av hur de såg på sig själva som 

individer. Kvinnorna upplevde en negativt förändrad kroppsuppfattning som påverkade 

identiteten samt feminiteten. Detta tycktes vara ett återkommande problem för de behandlade 

kvinnorna vilket kunde styrkas genom Taleghani, Parsa Yekta och Nikbakth Nasrabadi (2005) 

studie. Resultatet i denna studie nämnde hur kvinnor som genomgått kirurgi till följd av 

bröstcancer inte endast upplevde kroppsliga förändringar som en följd av ingreppet, utan även 

förändringar av dem själva som personer. Kvinnorna i studien beskrev hur de hade fått en 

skadad identitet till följd av den negativa kroppsuppfattningen (ibid.). Detta kan förstås 

genom teorin om den levda kroppen. Segesten och Dalberg (2010) förklarar att då kroppen är 

ett medel vilken människan förhåller sig genom till sig själv samt omvärlden, utgör kroppen 

likaså en grund för identiteten (ibid.). Även i en studie av Slatman (2011) beskrivs kvinnors 

negativa känslor om kroppen efter den vanställande bröstcancern som medförde problem i att 

identifiera sig själv med den förändrade kroppen (ibid.). Detta kan appliceras till teorin om 

den levda kroppen såsom Hung (2012) beskriver denna. Det väsentliga för människan är inte 

bara att ha en kropp, utan att ha dennes egna specifika kropp. Hung beskriver vidare att min 

kropp inte är någon annans kropp eftersom jag inte är vem som helst, jag är jag. På grund av 

kroppen, är jag en unik och oersättlig individ (ibid.). Kroppens betydelse för kvinnornas 

uppfattning av identitet ansåg författarna kunna förstås genom Hungs resonemang kring 

kroppen. Detta resonemang framkom även hos kvinnorna i föreliggande resultat. 

Föreliggande studie visade att kvinnornas förändrade kroppsuppfattning påverkade relationer 

till närstående, särskilt partnerrelationen. Det förändrade utseendet ledde till att kvinnorna 

kände sig oattraktiva vilket bidrog till en försämrad självbild, detta hade en negativ påverkan 

på relationen. Kvinnorna uttryckte en oro över partnerns tankar samt åsikter om det förlorade 

bröstet och rädsla över att bli lämnade på grund av detta. Ett liknande resonemang som 

överensstämde med föreliggande resultat framfördes även i Takahashi och Kais (2005) studie. 

Denna studies resultat beskrev hur kvinnor som genomgått kirurgisk behandling efter 
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bröstcancer upplevde rädsla över partnerns tankar kring ingreppet och hur detta påverkade 

partnerrelationen. Kvinnorna i studien uttryckte även rädsla över partnerns negativa respons 

över ingreppet som en orsak till att inte vilja vara intim. Även om kvinnorna nämnde att de 

var rädda över partnerns reaktion, ansågs deras rädsla egentligen vara associerad med deras 

egen icke- acceptans av den förändrade kroppen (ibid.). Detta resonemang gällande den 

förändrade kroppens inverkan på relationer kan enligt författarna i föreliggande studie kopplas 

till teorin om den levda kroppen. Wiklund (2005) förklarar hur människan ständigt är i 

samspel med omvärlden och att det är dennes erfarenheter samt förväntningar som avgör hur 

detta samspel yttrar sig. Likaså kan dock även den omgivande världen ha betydelse för hur 

människan förhåller sig till tillvaron. Wiklund menar att reaktioner från människor som är 

betydelsefulla för oss är viktigare än bemötandet från de människor som är mindre 

känslomässigt betydelsefulla (ibid.). Detta resonemang utifrån teorin om den levda kroppen 

ansåg författarna kunna överföras till föreliggande resultat. Då de kirurgiskt behandlade 

kvinnorna upplevde kroppsuppfattningen som förändrad till det negativa, påverkade detta 

därmed hur dessa kvinnor samspelade med omgivningen. Rädslan av negativ respons från 

partnern gällande den förändrade kroppen skulle kunna förstås genom ovannämnda förklaring 

om att kvinnorna värdesatte närstående personers åsikter högt.  

 

En återkommande känsla hos de kirurgiskt behandlade kvinnorna var att dessa kände en oro 

och rädsla över hur andra personer skulle reagera på deras förändrade kroppar. Som en följd 

av detta beskrev kvinnorna hur de undvek att vistas i sociala sammanhang, exempelvis i 

badhus där de var tvungna att exponera sina kroppar inför andra. Att de kirurgiskt behandlade 

kvinnorna undvek social kontakt bekräftades i en studie om bröstcancer utförd av Carmem 

Pisoni et al. (2013). Denna studies resultat beskriver att de kvinnor som genomgått kirurgi 

upplevde det svårt att vistas i sociala sammanhang, detta på grund av skam och rädsla över 

andra personers fördomar (ibid). Den förändrade kroppsuppfattningen som kvinnorna 

upplevde i föreliggande resultat anser författarna kan sättas i relation till teorin om den levda 

kroppen. Som tidigare nämnt är det genom kroppen som människan förhåller sig till 

omvärlden (Wiklund, 2005). När sjukdom drabbar en människa kan detta påverka att denne ej 

längre känner igen sin kropp och därmed får en förändrad syn på omvärlden (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Hur en själv och andra människor ser på individens kropp är avgörande för 

hur denne upplever sin sociala identitet (Wiklund, 2005).  Kvinnornas förändrade 

kroppsuppfattning i föreliggande resultat fick dem att se på sig själva annorlunda och därmed 

även uppfatta omgivningen på ett förändrat vis. Detta i överenstämmelse med ovannämnda 
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beskrivning om den levda kroppen. McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard och Kearneys 

(2009) studie om bröstcancer låg även i linje med detta resonemang kring den levda kroppen. 

Studien beskrev hur reaktioner från omgivningen ansågs som centrala för hur en person 

uppfattade sin kropp vilket därmed förklarade hur kroppsuppfattningen delvis skapades i 

sociala sammanhang.  

 

7.3 Slutsats  

Den förändrade kroppsuppfattningen påverkade kvinnorna i relation till sig själva, närstående 

samt till den sociala omgivningen. Kvinnorna upplevde ingreppet som en attack mot 

kroppsuppfattningen. Den förändrade kroppen ledde även till en identitetskris samt en 

minskad känsla av feminitet. Kvinnorna kände sig inte längre attraktiva och kvinnliga, vilket 

påverkade relationen till deras partner samt till familj och vänner. En rädsla av att inte passa 

in i enlighet med samhällets normer uppstod. Detta ledde till att kvinnorna dolde den 

kroppsliga förändringen och ej utförde vardagliga aktiviteter i samma utsträckning som förr. 

Den förändrade kroppsuppfattningen påverkade kvinnornas levda kroppar och därmed hela 

kvinnans existens. I och med detta har sjuksköterskor därför en viktig stödjande roll och ett 

ansvar att tala om kvinnors upplevda kroppar, för vägledning igenom den kroppsliga 

förändringen.  

 

7.4 Klinisk betydelse 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att de kvinnor som genomgått kirurgisk 

behandling fick en förändrad kroppsuppfattning, detta i negativ mening. Författarna till 

föreliggande litteraturöversikt anser att problematiken kring kroppsuppfattningen delvis skulle 

kunna härledas till att sjuksköterskors bristande kunskap gällande området. Detta resulterar i 

ett bristande självförtroende att hantera och tala om detta med patienterna. I vidare mening 

bidrar detta till att kroppsuppfattning inte uppmärksammas tillräckligt inom 

vården. Författarna till föreliggande studie anser att kunskapsluckan bör åtgärdas under 

sjuksköterskeutbildningen samt erhållas aktuell hos sjuksköterskor under de yrkesverksamma 

åren. Detta för att underlätta samtal kring kroppsuppfattning med kvinnor som genomgått 

kirurgisk behandling mot bröstcancer. Det är av stor vikt att sjuksköterskor förstår hur 

kvinnorna upplever de kroppsliga förändringar som kan uppstå efter behandlingen för att 

kunna bemöta och vårda den enskilda kvinnans behov av stöd. Med föreliggande resultat 

anser vi att den kroppsliga förändringen och dess konsekvenser bör tas i beaktande i högre 

grad i mötet med de kvinnor som genomgått kirurgisk behandling mot bröstcancer. Denna 
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litteraturöversikt, som belyst kvinnors kroppsuppfattning efter kirurgi, anser vi kan leda till en 

ökad medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskor för dessa kvinnor med en förändrad 

kropp. Detta kan i sin tur bidra till att kvinnorna upplever ett bättre stöd och omvårdnad efter 

genomförd kirurgi efter bröstcancer. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning  

Området gällande hur kroppsuppfattning påverkas av kirurgisk behandling till följd av 

bröstcancer med inriktning på kvalitativa studier är relativt outforskat. Detta är ett område 

som kräver ytterligare forskning. Då författarna har undersökt kirurgisk behandling i sig och 

inte enskilt mastektomi eller lumpektomi skulle detta kunna anses vara av intresse att jämföra 

i vidare forskning. Utöver detta skulle det vara intressant att likaså undersöka kvinnors 

kroppsuppfattning efter kirurgisk behandling i utvecklingsländer då sjukvården kan bedrivas 

under annorlunda förhållanden i dessa länder jämfört med medel- och höginkomst länder. 

 

7.6 Författarnas insatser 

Författarna har i denna litteraturöversikt bidragit med likvärdiga insatser genom ett 

kontinuerligt samarbete under arbetets gång. Vid start utformades en tidsplan för planering av 

tidsåtgång som möjliggjorde en strukturering av arbetsprocessen. Författarna enades om att 

träffas på högskolan varje dag mellan klockan 09.00 - 16.00 med vissa undantagsfall då 

arbetet utfördes enskilt hemifrån. Arbetet utformades i Google Dokument vilket innebar att 

författarna samtidigt kunde skriva i dokumentet och därmed direkt kunna följa varandras 

arbetsprocess. Författarna hade även möjligheten att direkt kunna diskutera den skrivna texten 

via kommentarer och en chattfunktion, detta möjliggjorde ett gott samarbete. Utformandet av 

texten i bakgrunden delades initialt upp mellan författarna, den skrivna texten diskuterades 

sedan och redigerades tillsammans. Datainsamlingen genomfördes såväl enskilt som 

tillsammans. Samtliga artiklar genomlästes samt analyserades av båda författarna, en 

gemensam diskussion fördes sedan kring fynden i artiklarnas resultat. Båda författarna 

arbetade gemensamt fram de åtta subkategorierna och utifrån dem utformades tre 

huvudkategorier. Inledningsvis utfördes skrivandet av resultatdelen enskilt av författarna. Den 

skrivna texten redigerades efter detta av båda författarna tillsammans för att uppnå ett flyt i 

texten samt för att upprätthålla den röda tråden genom arbetet.  

Författarna anser att en komplettering av varandras egenskaper har underlättat skrivprocessen 

samt utformandet av denna litteraturöversikt.  
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