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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den främst förekommande cancerformen som drabbar kvinnor i 

Sverige. Den primära behandlingsmetoden vid sjukdomen utgörs av kirurgi, varav i vissa fall 

hela bröstkörteln måste opereras bort via så kallad mastektomi. Tidigare forskning har 

åskådliggjort att förlusten av ett bröst kan påverka kvinnors kroppsbild och sexualitet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever 

kroppsbild och sexualitet efter att ha genomgått mastektomi. Metod: Studien är en allmän 

litteraturstudie baserad på 10 kvalitativa artiklar och en kvantitativ. Samtliga artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades därefter utifrån likheter och skillnader i resultaten. 

Resultat: Analysen utifrån de två domänerna upplevd kroppsbild och upplevd sexualitet 

resulterade i 7 kategorier: förändrad kroppsbild, att känna sig stympad, förändrad kvinnlig 

identitet, kroppsbilden i relation till omgivningen, att vara mer än sitt bröst, sexuell aktivitet 

och lust och den sexuella relationen. Slutsats: Mastektomin upplevdes som en attack mot den 

egna kroppsbilden. Kvinnorna upplevde att de förlorat sin kvinnliga identitet och att förlusten 

av ett bröst påverkade sexualiteten och resulterade i störningar i den sexuella relationen. 

Klinisk betydelse: Litteraturstudien bidrar till att öka sjuksköterskors kunskap och förståelse 

för hur kvinnor med bröstcancer upplever sin kroppsbild och sexualitet efter ha genomgått 

mastektomi. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, kroppsbild, sexualitet, upplevelse. 
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ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer amongst women in Sweden. 

Surgery is the primary treatment for breast cancer, in some cases the entire breast tissue is 

removed by so called mastectomy. Current research suggest that the loss of a breast affects 

women’s body image and sexuality. Aim: The aim of this study is to describe how women 

diagnosed with breast cancer experience their body image and sexuality after mastectomy.  

Method: A literature study based on ten qualitative articles and one quantitative. All articles 

were quality controlled and were then analyzed based on the similarities and differences 

found in the results. Result: The analyze based on the two domains experienced body image 

and experienced sexuality led to 7 categories: changed body image, to feel mutilated, changed 

female identity, the body image in relation to the surroundings, to be more than a breast, 

sexual activity and desire and the sexual relationship. Conclusion: The mastectomy was 

experienced as an attack on one's own body image. The women felt that they lost their female 

identity and the loss of a breast influenced sexuality and resulted in disturbances in the sexual 

relationship. Clinical significance: The literature review contributes to increasing nurse’s 

knowledge and understanding of how women with breast cancer experiences their body image 

and sexuality after having undergone mastectomy.   

 

Keywords: Breast cancer, mastectomy, body image, sexuality, experience. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är idag den främst förekommande cancerformen som drabbar kvinnor i Sverige 

och utgör den vanligaste bakomliggande dödsorsaken bland landets medelålderskvinnor 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Bröstcancer är en sjukdom som lämnar få människor 

oberörda. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i kontakt med kvinnor 

som genomgått mastektomi till följd av bröstcancer. Som medkvinnor är det svårt att inte bli 

påverkade av tanken på att förlora ett bröst. Hur påverkas bröstcancerdrabbade kvinnors 

sexualitet och sexuella relationer efter att ha genomgått mastektomi? Hur påverkas kvinnornas 

kroppsbild av förlusten av ett bröst? Vi finner det relevant inför vår kommande yrkesroll som 

sjuksköterskor att ha fördjupad förståelse för dessa kvinnors upplevelse för att kunna stödja 

och ge bästa möjliga omvårdnad.   

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

I Sverige insjuknar ca 8000 kvinnor årligen i bröstcancer (Nystrand, 2014). Av de kvinnor 

som år 2011 diagnostiserades med bröstcancer avled 1405 samma år till följd av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2013). Det har skett en förbättring av den relativa tio års överlevnaden som 

idag ligger på ca 80%. Bröstcancer drabbar främst kvinnor i medelåldern och som är äldre. 

Medianåldern för insjuknande i sjukdomen är cirka 60 år, färre än fem procent insjuknar före 

de fyllt 40 år (ibid.).  

 

Bröstcancer, cancer mammae, är en elakartad tumör som uppstår i bröstkörteln (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2013) uppkommer cancertumörer till följd 

av förändringar i cellernas arvsmassa som orsakar en okontrollerad celldelning. Gällande 

bakomliggande orsak till uppkomsten av bröstcancer är utöver påvisandet av specifika 

genförändringar bakomliggande orsak svår att fastställa (ibid.). Dock finns det ett samband 

mellan bröstcancerutveckling och vissa riskfaktorer (Howell et al., 2014). Riskfaktorer utgörs 

exempelvis av livsstilsfaktorer som övervikt och fysisk inaktivitet. Likaså sen första 

graviditet, tidig första menstruationen, samt sent inträde av klimakteriet. Risken för 

bröstcancer kan reduceras genom att hämma östrogenets effekt på bröstet (ibid.).   
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Ett tidigt symtom på bröstcancer är enligt Myklebust Sørensen och Almås (2011) en kännbar 

knöl i bröstet eller armhålan. I senare stadier kan exempelvis symtom som hudindragningar 

över bröstet, sår som inte läker på bröstet, förändrad form och storlek på bröstet, samt blodigt 

sekret från bröstvårtan observeras. Normalt tar det åtskilliga år från de första förändringarna 

skett tills det uppstår en palperbar knöl i bröstet. Utöver den lokala infiltrationen av 

bröstcancercellerna i bröstet kan dessa även sprida sig via kroppens lymfsystem till andra 

delar av kroppen (ibid.). 

 

Diagnostisering av bröstcancer sker idag med hjälp av så kallad trippeldiagnostik som utgörs 

av en klinisk undersökning, mammografi/ultraljud och ett cellprov genom fin eller 

grovnålsbiopsi (Nystrand, 2014). Beroende på primärtumörens storlek och spridning till 

regionala lymfkörtlar och övriga kroppsdelar klassificeras bröstcancer i fyra stadier, dessa 

klassifikationer utgör grunden för val av behandlingsstrategi (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011). 

 

Bröstcancerbehandling och mastektomi  

I Sverige sker all behandling av bröstcancer enligt Svenska bröstcancergruppens riktlinjer. 

Kirurgi är den primära behandlingsmetoden vid bröstcancer (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011). Majoriteten av operationerna som genomförs i Sverige sker genom bröstbevarande 

kirurgi (Ingvar, 2012). Vid bröstbevarande kirurgi avlägsnas enligt Myklebust Sørensen och 

Almås (2011) endast tumören och dess direkt omkringliggande bröstvävnad, vilket innebär att 

patienten får behålla bröstet. Denna typ av behandling kombineras alltid med 

tilläggsbehandling i form av strålbehandling (Nystrand, 2014). Övriga tilläggsbehandlingar 

vid kirurgi består av cytostatika, hormonell behandling och antikroppsbehandling (ibid.). 

Tilläggsbehandling ges i ett försök att förhindra eventuell spridning av cancercellerna, 

förhindra återinsjuknande i bröstcancer, samt öka chansen för överlevnad (Helms, O´hea & 

Corso, 2008). 

 

I de fall flera tumörer har identifierats, kvinnan befinner sig i ett avancerat stadie av 

sjukdomen eller om kvinnan själv önskar opereras hela bröstkörteln bort (Nystrand, 2014). 

Avlägsnandet av hela bröstkörteln går enligt Myklebust Sørensen och Almås (2011) under 

benämningen mastektomi. En mastektomi genomförs även i de fall tumören överstiger fyra 

cm (Ingvar, 2012). Idag genomförs mastektomi främst via en modifierad radikal mastektomi. 

Detta ingrepp innebär att bröstkörteln avlägsnas från bröstmuskeln musculis pectoralis. Vid 
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operationen avlägsnas även cirka 10 lymfkörtlar från armhålan (Ingvar, 2012). För kvinnor 

som genomgått mastektomi finns idag möjligheten att få bröstet rekonstruerat. Detta är dock 

olämpligt om kvinnan är tveksam eller har avancerad sjukdom som kräver efterbehandling 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Bröstrekonstruktion genomförs vanligen först ett år 

efter operationen (Nystrand, 2014).  

 

Kroppsbild  

Kroppsbild är ett begrepp som Woertman och van den Brink (2012) förklarar som en 

människas uppfattning av den egna kroppen. Innebörden av begreppet är komplext och 

mångdimensionellt (Bergstrom & Neighbors, 2006). Det fysiska utseendet kan skapa 

missnöje eller tillfredsställelse hos individen, leda till en strävan att vilja omforma kroppen 

för att uppnå ett idealt utseende samt påverka denne emotionellt (Woertman & van den Brink 

(2012). En sjuk och atypisk kropp äventyrar människans kropp- och självbild och övergår till 

att vara hälsan och livets fiende (Lindwall, 2012). De kroppsliga förändringarna vid 

exempelvis bröstcancer skapar följaktligen osäkerhet och kan vara svåra att acceptera vilket 

resulterar i en kamp om att återfå en kropp i helhet (ibid.). Enligt tidigare forskning kan 

behandlingar vid bröstcancer påverka kroppsbilden (Fitch et al., 2012). Kroppsbilden kan 

framförallt påverkas av kirurgiska behandlingar som resulterar i förlusten av ett bröst eller en 

förändring av bröstets utseende (ibid.).    

 

Sexualitet  

Sexualitet utgör en central del av att vara människa (World Health Organization [WHO], 

2015). Begreppet sexualitet innefattar inte endast erotiska aktiviteter som exempelvis samlag 

(Hulter, 2014). Enligt WHO (2015) inbegriper sexualitet såväl kön, könsidentitet, könsroller, 

njutning, erotik, intimitet och reproduktion. Genom tankar, fantasier, önskningar, attityder, 

normer och värderingar, relationer och beteenden upplevs och uttrycks sexualiteten. 

Sexualitet är flerdimensionellt och påverkas av biologiska, psykologiska, kulturella, 

ekonomiska, politiska, kulturella, andliga, religiösa, historiska, samt etiska aspekter (ibid.). 

Den mänskliga sexualiteten är med andra ord individuell och rikt fasetterad (Hulter, 2014).  

Enligt Woertman och van den Brink (2012) är sexualitet även dynamisk och förändras 

beroende på tid, plats och partner.   

 

Sexualitet är en grundläggande och viktigt domän av en människas livskvalitet (Cho et al., 

2014). Sexualiteten är direkt kopplat till människans välmående och är inte något som kan 
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särskiljas från hälsan (Sheppard & Ely, 2008). WHO (2015) definierar sexuell hälsa som ett 

tillstånd av fysiskt, mentalt, socialt och emotionellt välbefinnande kopplat till sexualitet, inte 

enbart frånvaro av handikapp, svaghet och sjukdom.  

 

Många sjukdomar och dess behandlingar kan påverka den sexuella hälsan negativt 

(Saunamäki & Engström, 2013). Genom funktionsnedsättning, sjukdom och skador hotas 

människors sexuella förmåga (Hulter, 2014). Cancer och dess behandlingar kan ofta leda till 

sexuella svårigheter och därmed förhindra sexuella möjligheter (ibid.). Cancern behöver dock 

inte ha drabbat individens genitalier för att påverka dennes sexualitet (Kotronoulas, 

Papadopoulou & Patiraki, 2009). Enligt Sheppard och Ely (2008) visar nuvarande forskning 

att en amputation av bröstet kan påverka den bröstcancerdrabbade kvinnans sexualitet på ett 

bestående sätt.   

 

Omvårdnad   

Begreppet omvårdnad definieras som sjuksköterskans specifika arbetsuppgift med målet att 

hjälpa friska eller sjuka individer att med egna resurser utföra åtgärder som resulterar i 

tillfrisknande och hälsa (Wiklund, 2012). Sjuksköterskan ska således stödja individen att själv 

tillgodose sina behov och tillåta denne att vara delaktig i sin vård (ibid.). Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2§ skall all vård ges på lika villkor för hela 

befolkningen och med respekt för alla människors lika värde, samt för varje enskild 

människas värdighet.  

 

Kvinnor med bröstcancer är i behov av stöd under perioden för diagnos och cancerbehandling 

och där har sjuksköterskan en viktig roll (Wilkes, White, Beale, Cole & Tracy, 1999). Efter 

bröstcancerkirurgi som exempelvis mastektomi är kvinnorna i behov av psykiskt stöd (ibid.). I 

en tidigare studie uttryckte även kvinnorna ett starkt behov av information gällande 

sjukdomsprognos då rädsla för återfall i bröstcancer uttalades (Stephens, Osowski, Fidale, & 

Spagnoli, 2008). Många kvinnor är även i behov av information för att kunna fatta adekvata 

beslut gällande val av behandling (Luker et al., 1995).   

 

I sjuksköterskans kompetensområde ingår det bland annat att ge information om sexualitet vid 

sjukdom, funktionsnedsättning eller skada, samt lyssna till patienten och dennes partner 

(Hulter, 2014). Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja och ge råd kring sexuella frågor 

vid sjukdom (ibid.). Sjuksköterskans bör även vara medveten om sjukdom, operation och 
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behandlingars påverkan på kroppsbilden för att kunna ge god vård till kvinnor som genomgått 

mastektomi (MacGinley, 1993).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Den primära 

behandlingsmetoden vid bröstcancer utgörs av kirurgi. Trots att de flesta operationer som 

genomförs i Sverige idag utgörs av bröstbevarande kirurgi är detta inte alltid en möjlighet för 

alla drabbade kvinnor. Vid exempelvis avancerad sjukdom eller vid ett flertal tumörer måste 

hela bröstkörteln avlägsnas genom mastektomi. Förlusten av ett bröst har i tidigare forskning 

visat sig påverka kvinnors kroppsbild och sexualitet.  

 

SYFTE   

Syftet med denna studie är att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever sin kroppsbild 

och sexualitet efter att ha genomgått mastektomi.  

 

METOD 

Design     

Denna studie är en allmän litteraturstudie med kvantitativ och kvalitativ ansats. En 

litteraturstudie kan även kallas litteraturöversikt (Forsberg & Wengstöm, 2013). En 

litteraturöversikt syftar till att generera en överblick över aktuellt kunskapsläge inom 

exempelvis ett specifikt omvårdnadsområde (Friberg, 2012).  

 

Urval  

Inklusionskriterierna till denna studie var att artiklarna skulle besvara studiens syfte. Vidare 

skulle artiklarna finnas i fulltext och publicerats på engelska mellan åren 2000-2015. 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och etiskt 

godkända. Artiklar vars resultat endast berörde kvinnor som genomgått profylaktisk 

mastektomi och ännu inte diagnostiserats med bröstcancer exkluderades.   

 

Datainsamlingsmetod 

Inledningsvis genomfördes artikelsökningar i ett flertal databaser för att få en överblick av 

tillgängligt material inom ämnesområdet. Artikelsökningarna utfördes därefter i databaserna 

CINAHL och PUBMED vars data huvudsakligen består av vårdvetenskapliga texter 
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(Karlsson, 2012). Sökningarna genomfördes främst med hjälp av Medical Subject headings 

(MeSH) vilka identifierades via SweMeSH. Primärt utfördes breda sökningar med enskilda 

sökord vilket resulterade i ett stort antal sökträffar. I denna inledande sökning användes 

MeSH-termerna ”mastectomy”, ”women”, ”breast neoplasms”, ”body image” och 

”sexuality”, samt sökorden ”experience” och ”breast cancer”. För att smalna av sökningarna 

och göra dem mer specifika användes därpå sökorden i olika kombinationer tillsammans med 

de booleska termerna, AND, OR och NOT. Booleska operatorer används för att avgränsa eller 

öka sensitiviteten i en sökning genom att lägga till eller utesluta sökord (Karlsson, 2012). 

Begränsningar gällande publikationsår och publikationstyp utnyttjades vid samtliga sökningar 

och trunkering vid enstaka sökningar. Trunkering gör det möjligt att söka på alla ord som har 

samma rot samtidigt (Karlsson, 2012). De slutliga sökordskombinationerna som användes för 

datainsamling presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Sökmatris    

Databas Sökord/ 

begränsningar 

Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt  

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar (Nr) 
PUBMED 

 

Mastectomy 

AND 

Sexuality 

(Fulltext, 2004-2015) 

109 22 6 Nr.4 

Nr.1 

PUBMED 

 

Body image 

AND 

Mastectomy 

AND 

Experience 

(Fulltext, 2004-2015) 

39 6 2 Nr.10 

Nr.6 

CINAHL 

 

Mastectomy 

AND 

Experience 

(Peer-review, 2004-

2015) 

94 5 3 Nr.5 

PUBMED Mastectomy 

AND 

Women 

AND 

Body image 

AND 

Qualitative 

(Fulltext, 2004-2015) 

25 2 2 Nr.3 

Nr.9 

CINAHL 

    

Sexuality 

AND 

Breast Neoplasm 

(Peer-reviewed, 

2001-2015) 

222 6 3 Nr.7 

Nr.11 

CINAHL 

 

Mastectomy 

AND 

Body image 

(Peer-reviewed, 

2004-2015) 

118 10 6 Nr.2 

CINAHL 

 

Breast cancer 

AND 

Mastectomy 

AND 

Experience 

(Peer-reviewed, 

2000-2015) 

124 3 3 Nr.8 

 

 

Urvalet av inkluderade artiklar skedde i flera steg. Inledningsvis lästes artiklarnas titlar. I de 

fall en artikelns titel svarade på studiens syfte lästes även abstraktet. Om abstraktet svarade på 

studiens syfte skrevs artikeln ut i fulltext för en mer ingående bedömning relaterat till studiens 

syfte och inklusionskriterier. Inledande bedömning skedde individuellt utifrån Statens 

beredning för medicinsk utvärderings (SBU, 2014) rekommendationer innan en gemensam 

diskussion hölls mellan litteraturstudiens två författare. Vid delade meningar om en artikel 

skulle inkluderas i studien eller ej lästes artikeln ytterligare en gång, följt av en ny diskussion. 
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Slutligen gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna. Denna granskning skedde individuellt 

innan en gemensam sammanställning gjordes där artiklarna graderades antingen vara av hög-, 

medelhög- eller låg kvalitet. Endast artiklar av hög- eller medelhög kvalitet inkluderades i 

studien. Kvalitativa artiklar granskades utifrån SBUs mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik och kvantitativa artiklar granskades utifrån Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier. Till 

litteraturstudien valdes 10 kvalitativa och en kvantitativ artikel ut för analys.  

 

Dataanalys 

Dataanalys av studiens utvalda artiklar skedde med inspiration från Friberg (2012). 

Inledningsvis lästes utvalda artiklar ett flertal gånger individuellt av litteraturstudiens två 

författare. Detta för att få en överblick över artiklarnas innehåll, samt för att identifiera 

likheter och skillnader gällande syfte, metod, teoretisk referensram och resultat. De likheter 

och skillnader som identifierades diskuterades mellan författarparet innan de dokumenterades 

i en artikelmatris över utvalda artiklar (se bilaga 1). Artikelmatrisen är en modifierad version 

av Fribergs (2012) översiktstabell för analyserad litteratur.  

 

Nästa steg i databearbetningen var att fördjupa sig ytterligare i likheter och skillnader av 

artiklarnas resultat och göra en sammanställning utav dessa för att skapa kategorier. Denna 

del av förfarandet skedde individuellt genom att ta ut det material ur artiklarna som svarade på 

litteraturstudiens syfte och skriva ner detta på papperslappar. Baserat på Friberg (2012) 

sorterades kvalitativ data och kvantitativ data separat, med andra ord utifrån ord respektive 

siffror. Kvalitativ data sorterades först. När allt väsentligt material plockats ut sammanfördes 

materialet genom att sortera ut papperslapparna i olika högar, papperslappar med liknande 

innehåll lades i samma hög. Två domäner skapades utifrån litteraturstudiens syfte. Allt 

material som berörde kroppsbild sorterades under domänen upplevd kroppsbild och allt 

material som berörde sexualitet sorterades under domänen upplevd sexualitet. Utifrån det 

utsorterade materialets innehåll identifierades sju kategorier (se tabell 2). Inga nya kategorier 

framkom från den kvantitativa artikeln.   
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Tabell 2. Översiktsmatris över domäner och kategorier.  

 

Domäner 

                                      

                                 Upplevd kroppsbild  
 

     

Upplevd sexualitet  

Kategorier  

 

 

Artikel- 

nummer 

Förändrad 

kroppsbild  

Att 

känna 

sig 

stympad 

Förändrad 

kvinnlig 

identitet  

Kroppsbilden 

i relation till 

omgivningen 

 

Att vara 

mer än 

sitt  

bröst 

Sexuell 

aktivitet  

och lust 

Den 

sexuella 

relationen 

  1*  X    X X 

2 X X X X  X X 

3   X X    

4 X X X X X X X 

5  X X X   X 

6 X    X  X 

7    X  X  

8   X     

9 X X X X    

10 X X X X   X 
11    X  X X 

*Kvantitativ 

 

Etiska aspekter  

Litterateraturstudiens resultat syftar till att bidra med ökad kunskap inom valt ämnesområde, 

därför lades stor vikt vid att utvalda artiklar och övrig data till studien skulle vara av god 

kvalitet för att inte missgynna patientgruppen. Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar 

det vetenskapliga värdet genom att endast använda artiklar med tillstånd från en etisk 

kommitté eller uppvisar att de gjort genomtänkta etiska överväganden. I 

Helsingforsdeklarationen framkommer det att all medicinsk forskning på människor ska 

bedrivas med respekt för människan och skydda dennes hälsa och rättigheter (World Medical 

Association [WMA], 2013). Vidare framkommer det i Helsingforsdeklarationen att informerat 

och frivilligt samtycke ska inhämtas från samtliga deltagare för att ett forskningsprojekt ska 

uppfylla de etiska principerna för medicinsk forskning på människor. Alla artiklar i denna 

litteraturstudie är etiskt godkända, med undantag för en artikel som istället för ett etiskt 

resonemang. I samband med databearbetning översattes samtliga utvalda artiklars resultat 

noggrant från engelska till svenska för att undvika eventuella feltolkningar av artiklarnas 

innehåll. Enligt Kjellström (2012) kan begränsade språkkunskaper hos studenter riskera att 

inkorrekta bedömningar och feltolkningar av artiklarna görs.  

  



10 
  

RESULTAT   

Resultatet redovisas utifrån de 7 kategorier som identifierades i samband med dataanalysen: 

förändrad kroppsbild, att känna sig stympad, förändrad kvinnlig identitet, kroppsbilden i 

relation till omgivningen, att vara mer än sitt bröst, sexuell aktivitet och lust och den sexuella 

relationen.  

 

Förändrad kroppsbild 

Att drabbas av bröstcancer förändrade kvinnornas relation till sin kropp och ledde till en ökad 

medvetenhet av kroppen och bröstet (Piot-Ziegler, Sassi, Raffaoul & Delaloye, 2010). Vissa 

kvinnor beskrev förlusten av ett bröst som en attack mot den egna kroppsbilden (Arroyo & 

López, 2011).  

 

Kvinnorna uttryckte känslan av att vara främmande för sin kropp. De upplevde att kroppen 

utan förvarning hade förrått dem genom att utveckla sjukdomen utan deras medvetenhet (Piot-

Ziegler et al., 2010). Mastektomin upplevdes som ett visuellt bevis av att vara sjuk och olik 

andra människor (McKean, Newman & Adair, 2013). Ärren som kirurgin lämnat efter sig 

beskrevs av kvinnorna som en konstant påminnelse om sjukdomen (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012).  Förlusten av bröstet minskade kvinnornas självkänsla och fick dem att 

känna sig onormala (Hill & White, 2008). Mastektomin bidrog även till att kvinnorna oroade 

sig över deras fysiska utseende och resulterade i att de inte längre kände sig vackra (Arroyo & 

López, 2011). Vissa kvinnor upplevde en kroppslig asymmetri och fysisk obalans till följd av 

mastektomin (Piot-Ziegler et al., 2010). En del kvinnor uttryckte att de hade föredragit om 

båda brösten togs bort i stället för bara ett så att de inte behövde konfronteras av denna 

asymmetri och obalans (ibid.).  

 

Att känna sig stympad  

I den kvantitativa studien framkom det att hälften av kvinnorna över 65 år och 70 procent av 

kvinnorna under 49 år inte tyckte om att se sig själv i spegeln efter genomgått mastektomi 

(Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013). Kvinnornas svårigheter att möta 

den egna spegelbilden var ett resultat av upplevelsen av amputation (Fallbjörk et al., 2012; 

Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna påverkades starkt av mastektomin och beskrev det 

kirurgiska ingreppet som en fruktansvärd stympning av kroppen som resulterade i upplevelsen 

av att vara en halv kvinna (Fallbjörk et al., 2012). Det tomma utrymmet, ärren och den 
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modifierade kroppen associerades med stor ångest (Piot-Ziegler et al., 2010). En kvinna 

beskrev hur hon kände att hon blivit ett monster (Fallbjörk et al., 2012). Ett flertal kvinnor 

grät när de såg sig själva i spegeln medan andra undvek spegeln under flera dagar efter 

operationen på grund av rädsla för vad de skulle få se (Fallbjörk et al., 2012). Kvinnorna 

uttryckte att de uppfattade sin kropp som vanställd, fet, skallig och ful när de såg sig själva i 

spegeln (Freysteinson et al., 2012). Upplevelsen av den vanställda kroppen resulterade i 

känslor som exempelvis chock, sorg, ilska och äckel. Vissa kvinnorna använde sig av 

termerna ”det” och ”den” för att distansera sig från kroppen och ta avstånd från det kirurgiska 

området. Dock fanns det även de kvinnor som istället identifierade sig med det tomma 

utrymmet genom att använda termerna ”jag” och ”min” (ibid.).  

 

Once I healed a bit (after the mastectomy), I couldn’t look at myself, I was absolutely disgusted, my 

body image was… Just disgust, absolute disgust in my whole body… I couldn’t look, it was just 

horrible, and I never did look, except for that once, I stood and looked in the mirror and I could feel my 

stomach churning.  (McKean et al., 2013, s. 496).   

 

Förändrad kvinnlig identitet   

Mastektomi med den medföljande dekonstruktionen av kroppen orsakade en upplevd 

förändring av kvinnornas identitet (Arroyo & López, 2011; Denford, Harcourt, Rubin & 

Pusic, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010; Landmark & Wahl, 2002; McKean et al., 2013). 

Kvinnorna upplevde att mastektomi inte enbart hade eliminerat den sjuka delen av kroppen, 

utan även en del av den egna personen (Fallbjörk et al., 2012; McKean et al., 2013). Bröstet 

var nära sammanlänkat med kvinnornas känsla av femininitet (McKean et al., 2013; 

Landmark & Wahl, 2002). I och med förlusten av ett bröst hotades den kvinnliga aspekten av 

kvinnornas identitet (McKean et al., 2013). En kvinna uttryckte ”Actually, honestly, 

sometimes I would feel like less of a woman” (Freysteinson et al., 2012, s. 366). Bröstet 

associerades även av kvinnorna med fertilitet och moderskap (Piot-Ziegler et al., 2010). 

Förlusten av bröstet påverkade självbilden som mödrar hos de kvinnor som hade yngre barn, 

för dessa kvinnor var bröstet associerat med deras kapacitet att ta hand om barnen (McKean et 

al., 2013). Förlusten av ett bröst påverkade den egna självbilden och ledde till försämring av 

självkänslan. Kvinnorna började ogilla sig själva och även övriga delar av kroppen. De 

upplevde sig inte längre värdiga som personer (Arroyo & López, 2011).  
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Kroppsbilden i relation till omgivningen    

Kvinnors kroppsliga utseende återspeglades via den omgivande miljön. Detta genom 

yttringar, uttalanden och åsikter från människor i deras direkta omgivning, framförallt via 

anhöriga (Arroyo & López, 2011). En kvinna som genomgått mastektomi uppgav sig undvika 

alla typer av situationer som innebar att hon exponerade kroppen inför andra människor, 

exempelvis i badhus. Detta förstås av Arroyo & López (2011) som en ovilja att behöva 

konfrontera ”spegeln” i andra människor, grundat i rädsla för att erhålla en negativ bild. 

Kvinnornas rädsla för negativ respons grundades i att de inte accepterat sin kropp efter 

genomgången operation (Takahashi & Kai, 2005). 

 

Mastektomin framkallade för vissa kvinnor avvikelser mellan det egna utseendet och vad som 

var socialt förväntat av en kvinnas yttre (Piot-Ziegler et al., 2010). I studie av Klaeson, 

Sandell och Beterö (2011) upplevde majoriteten av de kvinnor som genomgått mastektomi sig 

obekväma i situationer som innebar nakenhet inför okända människor. När de var avklädda 

inför andra människor och förlusten av ett bröst exponerades ifrågasatte kvinnorna sin egen 

femininitet (Fallbjörk et al., 2012). En del kvinnor ville dölja förlusten av ett bröst för 

omgivningen i ett försök att upprätthålla ett normalt yttre (Denford et al., 2011). Flertalet 

kvinnor uttryckte oro över att människor skulle kunna se att de genomgått en mastektomi 

(Freysteinson et al., 2012). Bakomliggande orsak till kvinnors vilja att se normala ut var att 

överensstämma med samhällets normer för ett normalt och acceptabelt utseende (Piot-Zieger 

et al., 2010). I samhället konfronteras kvinnorna dagligen av den idealiserade bilden av 

kvinnan. Detta förstärker den redan befintliga upplevelsen av att kroppsligt avvika från de 

sociokulturella normerna som förmedlas via exempelvis reklam och konst, där bröstet 

framställs som en symbol för femininitet (ibid.).    

 

Att vara mer än sitt bröst   

Vissa kvinnor upplevde att förlusten av ett bröst hade haft större betydelse för dem än 

förväntat, dock ville dessa kvinnor bli erkända för mer än sina bröst (Hill & White, 2008). 

Kvinnorna ansåg sig fortfarande vara värdefulla som kvinnor efter genomgången mastektomi 

(ibid.). En grupp äldre kvinnor, 60 år, upplevde bröstet som en sexneutral del av kroppen 

(Fallbjörk et al., 2012). Feminiteten sammankopplades snarare till andra aspekter av det 

fysiska utseendet än själva bröstet, exempelvis hur kvinnorna klädde sig. En kvinna uttryckte 

”I’m a woman with or without my breast” (Fallbjörk et al., 2012, s. 45).  Dessa kvinnor 

identifierade bröstet som en sjuk del av kroppen och var således lättare att förlora. Kvinnorna 
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beskrev även att bröstet hade spelat ut sin viktigaste roll, kopplat till moderskap. En kvinna 

uttryckte ”I have-fed all my 4 kids, and I think that this is enough…they have already done 

their duty” (Fallbjörk et al., s. 44).   

 

Sexuell aktivitet och lust    

I den kvantitativa studien av Andrzejczak et al. (2012) rapporterade 71 procent av kvinnorna 

en minskning av sexuell aktivitet efter att ha genomgått mastektomi och ca hälften av 

kvinnorna rapporterade att de även hade en minskad vilja att ha sexuell kontakt. Vidare 

upplevde många kvinnorna att de var mindre nöjda och tillfredsställda med sitt sexliv och att 

de hade en försämrad förmåga att känna njutning via samlag (ibid.). 

 

Bröstet upplevdes av vissa kvinnor som allt annat än sexneutralt. Förlusten av ett bröst 

resulterade i upplevelsen av en förlorad sexualitet och känslan av inte längre att vara attraktiv 

(Fallbjörk et al., 2012). En kvinna uttryckte ”They have removed my femininity and my 

sexuality, at least a part of it” (Fallbjörk et al., 2012, s. 45). Till följd av kvinnorna inte längre 

upplevde sig som attraktiva efter borttagandet av bröstet konstaterades en minskning av 

kvinnornas libido (Arroyo & López, 2011). Den minskade lusten kunde sammankopplas till 

kvinnornas femininitet, detta utöver den minskade lusten av själva cancerbehandlingarna 

(ibid.). De psykologiska effekterna av att ha cancer orsakade även brist på sexuellt intresse för 

många kvinnor (Takahashi & Kai, 2005). Kvinnorna upplevde även en förändring av deras 

sexuella attraktion gentemot män (Klaeson et al., 2011). 

 

En kvinna beskrev att hon upplevt samlagssmärtor innan insjuknandet i cancer, dock hade 

dessa smärtor intensifierats efter operationen till den grad att hon avstod att ha sex med sin 

man helt (Takahashi & Kai, 2005). Det fysiska obehag kvinnorna upplevde vid samlag 

orsakades bland annat av fysiska förändringar till följd av mastektomi och övriga 

cancerbehandlingar. Smekningar runt det opererade bröstet orsakade ofta obehag. Dock ledde 

utebliven smekning av bröstområdet till nedsatt förmåga till upphetsning (ibid.).   
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Den sexuella relationen  

I studien av Andrzejczak et al. (2012) rapporterade 80 procent av kvinnorna i studien att de 

upplevde att partnerns tillfredställelse i intima sammanhang förblivit oförändrad efter 

mastektomin. I enkätundersökningen rapporterade dock 80 procent av de yngsta kvinnorna, 

73 procent av kvinnorna i den mellersta åldersgruppen och 58 procent av de äldsta kvinnorna 

att de börjat täcka över sina kroppar i intima sammanhang av estetiska skäl (Andrzejczak et 

al., 2012).  

 

Äldre kvinnor som levde i stabila förhållanden upplevde inte att mastektomin hade orsakat en 

förändring av den sexuella relationen eller att deras partner såg ingreppet som ett problem 

(Fallbjörk et al., 2012). Trots att kvinnornas sexuella partner fortfarande ansåg kvinnorna som 

attraktiva och sällan visade brist på åtrå för dem hade vissa kvinnor svårt att tro på detta 

(Arroyo & López, 2011). De kvinnor som saknade partner var rädda för att möta en man och 

berätta för honom om mastektomin, framförallt i de sammanhang som innebar att visa den 

nakna kroppen (ibid.).  

 

Majoriteten av kvinnorna var ambivalenta till att visa sin partner operationssåret. Kvinnorna 

beskrev en rädsla för att bli avvisade (Arroyo & López, 2011). Tveksamhet till att ha sex 

grundades i rädsla för partnerns negativa respons gentemot kroppens utseende efter 

genomgången mastektomi (Takahashi & Kai, 2005). Flera kvinnor bestämde sig för att inte 

visa operationsärren för att de var rädda att skrämma sin partner. Dessa kvinnor dolde 

operationsärren med linnen och t-shirts (ibid.). En kvinna beskrev ”I remember not wanting to 

be seen naked by anybody…. I didn’t even want my husband to see the scar. I would always 

wear a big T-shirt to bed, even when making love” (Hill & White, 2008, s.85). En kvinna 

beskrev att hon kände sig som ett monster, oattraktiv och avskyvärd och hur hon hade 

svårigheter att konfrontera sin mans blick (Piot-Ziegler et al., 2010). I ett annat fall var det 

partnern som vägrade att se operationsärret och tvingade kvinnan att mot sin vilja dölja det 

(Takahashi & Kai, 2005). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte valde författarna att genomföra en allmän litteraturstudie. Valet 

av metod grundas på Segersten (2012) som anger litteraturstudier som en passande metod för 
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på ett strukturerat sätt skapa en översikt över kunskapsläget över ett ämnesområde. För att 

skapa en så tydlig och tillförlitlig helhetsbild som möjligt av valt ämnesområde baserades 

litteraturstudien på både kvantitativ och kvalitativ data. Resultatet blir mer trovärdigt genom 

att kombinera dessa två typer av metoder då respektive metods svaghet vägs upp utav den 

andra (Bryman, 2011). Kvantitativ metod präglas av ett objektivt och förutsättningslöst 

förhållningssätt som syftar till att exempelvis se samband och komma med förklaringar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativ metod syftar till att beskriva upplevelser (Friberg, 

2012). I litteraturstudien inkluderades 10 kvalitativa studier och en kvantitativ. Att endast en 

kvantitativ artikel inkluderats anser dock litteraturstudiens författare kan innebära en svaghet i 

studiens tillförlitlighet då den kvantitativa studiens resultat inte kan jämföras med ytterligare 

numerisk data.  

 

Inledningsvis var ett av inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara publicerade de senaste 

12 åren. Dock visade det sig att valt forskningsämne varit mer ett aktuellt under 80- och 90-

talet vilket resulterade i ett lågt antal artiklar som svarade på studiens syfte inom valt 

tidsspann. Av denna anledning utökades tiden för publikation successivt till en slutlig gräns 

på 15 år. Litteraturstudiens författare anser inte att inkludering av 15 år gammal data utgör en 

svaghet i studien, då kvinnors upplevelser till följd av mastektomi inte nödvändigtvis behöver 

ha förändrats. En styrka i studien är att samtliga artiklar är peer-reviewed, med andra ord 

vetenskapligt granskade. Vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) stärker en studies 

kvalitet. I de fall det inte framkom i artikeln om den var vetenskapligt granskad inhämtades 

denna information istället via tidskriftens hemsida. Ett ytterligare inklusionskriterie var att 

artiklarna skulle vara etiskt godkända. Dock saknar en av de inkluderade artiklarna ett etiskt 

godkännande. Litteraturstudiens författare valde ändå att inkludera artikeln då denna för ett 

etiskt resonemang.  

 

Resultatartiklarna till litteraturstudien härstammar från Spanien, Sverige, England, Schweiz, 

Australien, USA, Polen, Norge och Japan. Detta innebär att litteraturstudien utgörs av studier 

från fyra olika världsdelar, vilket bidrar till ett globalt perspektiv på kvinnors upplevelser av 

sin kroppsbild och sexualitet efter genomgått mastektomi.  

 

Litteratursökningarna genomfördes i databaserna CINAHL och PUBMED då dessa databaser 

innehåller vårdvetenskapligt material och därmed lämpar sig för litteraturstudiens syfte 

(Karlsson, 2012). Slutgiltiga sökningarna genomfördes med hjälp av MeSH-termer, med 
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undantag för sökorden ”breast cancer” och ”experience”. Litteraturstudiens författare valde att 

använda sökordet ”experience” istället för MeSH-termen ”life changing event” då det 

upplevdes vara mer neutralt eftersom MeSH-termen ”life changing event” syftar till att en 

förändring har skett. Studiens författare ansåg att detta skulle ha kunnat vinkla resultatet. För 

att undvika att författarnas förförståelse skulle kunna påverka datainsamlingen undveks alla 

sökord med eventuell antydan till en specifik upplevelse. 

 

Kvalitativa artiklar kvalitetsgranskades utifrån SBUs mall för kvalitetsgranskning. Då mallen 

saknar poängsättning fattade litteraturstudiens författare beslutet om vilka poäng som skulle 

motsvara graderingarna hög, medelhög samt låg kvalitet. Svarsalternativet ja gav 1 poäng och 

svarsalternativen nej, oklart och ej tillämpligt gav 0 poäng. En poängsumma på 16-21 poäng 

motsvarade hög kvalitet, 13-15 poäng medelhög kvalitet och allt under 13 poäng låg kvalitet. 

Den kvantitativa artikeln kvalitetsgranskades utifrån Willmans et al. (2011) och då även detta 

protokoll saknade poängsättning togs även här ett eget beslut om gränsvärden för olika 

kvalitetsgrader. Poängsumman 12-14 poäng motsvarade hög kvalitet, 9-11 medelhög kvalitet 

och allt under 9 poäng låg kvalitet. Kvalitetsgranskningen resulterade inte i några artiklar med 

låg kvalitet och därmed behövde inga artiklar exkluderas. Att samtliga inkluderade artiklar 

höll god kvalitet anses stärka litteraturstudiens kvalitet och trovärdighet. 

 

I samband med databearbetningen av studierna diskuterades förförståelsen för ämnet och 

personliga värderingar samt föreställningar om slutresultatet lades åt sidan för att inte 

manipulera resultatet. Då litteraturstudiens författare själva är kvinnor och tidigare varit i 

kontakt med patientgruppen skulle förförståelsen kunnat påverka resultatet. Genom att 

sinsemellan reflektera och diskutera över förförståelsen kan dess påverkan begränsas menar 

Henricson (2012). Vid kvalitetsgranskning samt databearbetning skedde inledande bedömning 

individuellt före en gemensam diskussion. Detta för att undvika att påverka varandra och 

missa något väsentligt. Enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar en studies trovärdighet 

av att vara flera författare då ”fyra ögon ser mer än två”.   

 

En svaghet i studien är att tre av de inkluderade artiklarna ej beskriver kvinnors upplevelser 

av sexualitet kopplat till mastektomi. Det är oklart om fler artiklar hade kunnat generera i fler 

kategorier. Då de dessa tre artiklar innehöll mycket värdefull information om kroppsbilden, 

samt att kroppsbild och sexualitet ansågs vara nära sammanlänkade med varandra anser 

litteraturstudiens författare ändå att det var ett välgrundat val. I vissa studier var det oklart om 
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kvinnorna genomgått mastektomi eller en annan typ av bröstkirurgi. Då syftet var att beskriva 

upplevelser av kroppsbild och sexualitet kopplat till mastektomi uteslöts data där det rådde 

oklarheter. Detta anses stärka studiens trovärdighet. Ytterligare en styrka med litteraturstudien 

är att den har granskats av studiekamrater och handledare i samband med opponeringsträffar. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) stärks examensarbetet pålitlighet och trovärdighet 

genom att använda externa granskare som exempelvis kurskamrater.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplevde 

kroppsbild och sexualitet efter att ha genomgått mastektomi. Ur resultatet framkom det att 

mastektomin ledde till en förändrad kroppsbild och genererade i upplevelser av stympning, 

samt en förändrad kvinnlig identitet. Vissa kvinnor ansåg sig dock vara mer än sitt bröst. 

Omgivningen visade sig ha stor inverkan på kroppsbilden. Kvinnornas sexualitet påverkades 

negativt, dock förekom varierade upplevelser kring den sexuella relationen.  

 

I föreliggande studies resultat framkom det att kvinnor upplevde en förändrad kroppsbild efter 

att ha genomgått mastektomi. Förlusten av bröstet fick kvinnorna att känna sig onormala och 

att de inte längre var vackra. Denna mening delas av Sheppard och Ely (2008) som menar att 

mastektomi kan orsaka störningar av kvinnors kroppsbild. Bröstkirurgins inverkan på 

kvinnors självförtroende och upplevelse av att vara attraktiv påvisas även i tidigare forskning 

(Dean, 2008). I och med bröstcancerdiagnosen och det kirurgiska ingreppet förändrades 

kvinnornas relation till kroppen, som kom att upplevas som främmande och som något som 

förrått dem. Enligt Birkler (2007) kan just sjukdom orsaka förändringar av människors 

relation till sina kroppar. Genom att uppfatta sjukdom som ett brott mot det förväntade skapas 

avvikelser av kroppsbilden. Kroppen blir ett främmande objekt och skilt från det egna jaget 

(ibid.). Att sjukdom innebär upplevt svek av den egna kroppen påvisar även Dahlberg och 

Segersten (2010) som beskriver att kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt upplever att kroppen 

svikit dem genom att utveckla sjukdom. Detta styrker framkommet resultat i denna studie.   

 

Mastektomi upplevdes av de flesta kvinnorna som en fruktansvärd stympning av kroppen och 

resulterade i att kvinnorna hade svårigheter att möta den egna spegelbilden. Det kirurgiska 

ingreppet gav även upphov till känslor av att vara vanställd och en halv kvinna. Detta styrks 

av Batista da Silva, Nunes de Miranda och Pessoa Júnior (2013) som beskriver att vissa 

kvinnor med bröstcancer ger uttryck åt upplevda kroppsliga förändringar genom att 
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exempelvis inte titta på en kroppsdel och inte vidröra den. Vidare beskriver artikelförfattarna 

att vissa kvinnor inte heller förmår att se sig i spegeln och att stympningen av bröstet ger 

upphov till känslor som hjälplöshet, ångest och äckel (ibid.). Detta påvisas även i Bredins 

(1999) studie där en kvinna uttryckte svårigheter att titta på sitt bröst efter mastektomin och 

missnöjet över det hon såg. Enligt Crockford, Holloway och Walker (1993) grundas kvinnors 

känsla av helhet på att ha två bröst.  

 

Ur resultatet framkom det att bröstet vara nära sammanlänkat med femininitet. I och med 

förlusten av ett bröst upplevde majoriteten av kvinnorna att de förlorat en del av sig själva och 

en del av sin kvinnliga identitet. Detta styrks av Bredin (1999) vars studie åskådliggjorde att 

bröstet utgör en del av en kvinnas identitet och eventuell förlust av ett eller båda brösten kan 

resultera i att denne förlorar en del av sig själv. Enligt Wiklund (2003) kan just kroppsliga 

förändringar till följd av sjukdom eller skada leda till att människans ser på sig själv på ett 

nytt sätt, detta då kroppen utgör en del av en människas identitet. I föreliggande studie 

framkom det att mastektomins påverkan på kvinnors självbild även resulterade i en 

försämring av kvinnors självkänsla. Liknande upplevelser påvisas även i en äldre studie av 

Crockford et al. (1993) där förlusten av bröstet påverkade hur de bröstcancerdrabbade 

kvinnorna såg sig själva som värdiga människor. Dock framkom det även i föreliggande 

studies resultat att vissa kvinnor ansåg bröstförlusten som mindre problematisk och 

förknippade femininet till andra aspekter än själva bröstet. Detta stöds av Bredin (1999) i vars 

studie beskriver att kvinnors reaktion över att förlora ett bröst varierar avsevärt beroende på 

bröstets emotionella betydelse för den enskilda kvinnan.  

 

Kvinnornas upplevda kroppsbild efter att ha genomgått mastektomi visade sig vara starkt 

influerat av den omgivande miljön. Detta kan styrkas med Sheppard och Ely (2008) som 

menar att kroppsbilden påverkas av bland annat av andra människors uppfattningar och 

kulturella ideal. Kvinnorna i föreliggande studies resultat upplevde sig fysiskt avvika från 

samhällets ideal. De uttryckte även önskan om att upprätthålla ett normalt yttre och undvek att 

exponera kroppen inför andra människor. Enligt Myklebust Sørensen och Almås (2011) är det 

påfrestande för många kvinnor att låta andra människor se att de opererat bort ett bröst. Detta 

grundas på obehag av uttalade och outtalade frågor och kommentarer. I föreliggande studies 

resultat framkom det att kvinnornas negativa upplevelse av att fysiskt avvika förstärktes 

genom den dagliga exponeringen för det ideala kvinnobröstet i exempelvis media. Detta 

överensstämmer med Fernandez och Pritchards (2012) studie där objektifierande media hade 
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en negativ effekt på kvinnor generellt och gav upphov till kroppsmissnöje. Kvinnor med 

redan befintligt missnöje över kroppen har större sannolikhet för att påverkas av bilder på 

modeller (ibid.).  

 

Ur resultatet framkom det att kvinnorna hade mindre sex efter att ha genomgått mastektomi 

och upplevde sig ha förlorat sin sexualitet och känsla av att vara attraktiva.  Detta styrks av 

Dean (2008) i vars studie bröstet beskrivs som en symbol för bland annat sexuell attraktivitet. 

Kvinnor känner sig mindre sexuellt attraktiva efter att ha genomgått bröstkirurgi och kan 

därmed känna sig hindrade från sexuell närhet (ibid.). I föreliggande studies resultat framkom 

det att upplevelsen av att inte längre vara attraktiv, samt uteblivna bröstsmekningar minskade 

kvinnornas libido och förmåga att bli upphetsade. Detta får stöd av Mercadante, Vitrano och 

Catina (2010) som beskriver att kroppsförändringarna till följd av mastektomi influerar den 

sexuella upphetsningen, särskilt för kvinnor som tidigare blivit upphetsade av beröring av 

bröstet. Själva cancerdiagnosen leder även till minskad sexualitet (ibid). Att cancer hade 

psykologiska effekter på sexualiteten framkom även i föreliggande studie. Kvinnorna kunde 

även uppleva fysiskt obehag i samband med sex efter det kirurgiska ingreppet. Detta styrks av 

Dean (2008) som beskriver att fysiska bieffekter av bröstcancerkirurgi kan påverka sexlivet, 

exempelvis efterföljande smärta inverkar på lust och njutning vid samlag.  

 

Kvinnor i stabila förhållanden upplevde inte någon förändring av den sexuella relationen eller 

att deras partner såg ingreppet som ett problem. Dock menar Dean (2008) att även kvinnor 

med partners kan uppleva hinder i den sexuella intimiteten, vilket motstrider föreliggande 

studies resultat. Efter genomgången mastektomi började kvinnorna i föreliggande studie dölja 

operationsområdet under intima sammanhang, grundat i rädslan av att ärret skulle orsaka en 

negativ reaktion hos partnern. Liknande upplevelser rapporteras av Sheppard och Ely (2008) 

som beskriver att kvinnor finner det mycket svårt att visa bröstärret och kan felaktigt uppfatta 

sin partner som äcklad eller störd av deras förändrade kropp.    
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Slutsats 

Kvinnors upplevelser av sin kroppsbild och sexualitet är högst individuell och påverkas av 

mastektomi i varierad utsträckning, dock huvudsakligen negativt. 

Kvinnorna upplevde förlusten av ett bröst efter mastektomi som en attack mot den egna 

kroppsbilden och att de hade förlorad sin kvinnliga identitet. De upplevde sig onormala och 

mindre attraktiva vilket påverkade sexualiteten i form av minskad lust, ovilja till sexuell 

aktivitet vilket ledde till störningar i den sexuella relationen.  

 

Klinisk betydelse  

Då mastektomi har visat sig inverka på både kvinnors kroppsbild och sexualitet är det av stor 

vikt att som sjuksköterska ha insikt i dessa upplevelser, detta för att kunna ge kvinnor som 

genomgått mastektomi bästa möjliga stöd och omvårdnad. Eftersom bröstcancer är en vanligt 

förekommande sjukdom bland kvinnor i Sverige och bröstkirurgi är den primära 

behandlingsmetoden är sannolikheten stor att som sjuksköterska stöta på dessa patienter.    

Genom att ge inblick i kvinnors upplevelser kopplat till kroppsbild och sexualitet, samt 

åskådliggöra att dessa upplevelser kan variera kan denna litteraturstudie bidra till öka 

sjuksköterskors kunskap och förståelse för dessa upplevelser och därmed bidra till en 

individanpassad omvårdnad.  

 

Förslag på vidare forskning  

I samband med datainsamling uppmärksammades att forskning kring kvinnor som genomgått 

mastektomi bedrevs i stor utsträckning under 80- och 90- talet, därefter har forskning 

huvudsakligen inriktats på bröstbevarande kirurgi. Då kvinnorna med bröstcancer lever allt 

längre idag än tidigare anser litteraturstudiens författare att det är önskvärt att bedriva 

forskning kring mastektomins påverkan på olika åldersgrupper. Detta då kvinnorna befinner 

sig i olika faser i livet och därmed kan tänkas ha varierade upplevelser kring det kirurgiska 

ingreppet. Idag erbjuds även de flesta kvinnor som genomgått mastektomi en 

bröstrekonstruktion. Studiens författare finner det därför relevant att bedriva jämförande 

forskning gällande upplevelser kring kroppsbild och sexualitet före och efter 

bröstrekonstruktion.  

 

Författarnas insatser  

Vederbörande författare har på ett likvärdigt sätt bidragit i arbetsprocessen och utformandet 

av litteraturstudien. Initialt uträttades ett muntligt kontrakt mellan författarna som gemensamt 
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klargjorde vilka insatser som förväntades av de enskilda individerna för att uppnå 

målsättningen med uppsatsen. Datainsamling av litteraturstudiens resultat genomfördes i ett 

samarbete mellan författarna. Studierna kvalitetsgranskades och analyserades individuellt och 

diskuterades sedan i författarparet för att slutligen resultera i en gemensam bedömning. 

Litteraturstudiens 7 kategorier skapades efter gemensamt arbete mellan författarna. Övrig 

datainsamling har genomförts både individuellt och gemensamt i författarparet, dock har all 

data som använts i uppsatsen godkänts av båda författarna. För att underlätta skrivprocessen 

skrevs vissa delar inledningsvis individuellt, för att därpå granskas och redigeras gemensamt 

av författarparet. Sammanfattningsvis anser författarna att de kompletterat varandra väl under 

arbets- och skrivprocessen.  
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berättelser om effekten av 

mastektomi på deras liv, samt 

deras reflektioner kring 

bröstrekonstruktion. 

Kvalitativ  
 

Intervjuer 
 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi 
 

N=15 

Förlusten av ett bröst besvärade inte äldre kvinnor medan 

yngre åldersgrupper ansåg sig mist sin femininitet, 

sexualitet samt kände sig stympade. Rekonstruktion var 

nödvändig för att återfå känslan av att vara hel och 

kvinnlig.  

Medelhög  

 

Nr.4 

Freysteinson, W. M., Deutsch, A. S., 

Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & 

Cesario, S. K. 
 

2012 
 

The Experience of Viewing Oneself in 

the Mirror After a Mastectomy  
 

Oncology Nursing Forum 
 

USA 

Att beskriva upplevelsen av att 

se sig själv i spegeln efter en 

mastektomi.  

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 
 

Intervjuer 
 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi, med eller utan 

bröstrekonstruktion. 
 

N=12  

Kvinnorna upplevde svårigheter med att se sig själv i 

spegeln. Förlusten av ett bröst resulterade i ett nytt 

perspektiv på livet, vilket hjälpte kvinnorna att gå vidare. 

Anhöriga var betydelsefulla för acceptans av den 

kroppsliga förändringen. 

Hög  

 

Nr. 5 

 

Hill, O., & White, K. 
 

2008 
 

Exploring Women’s Experiences of 

TRAM Flap Breast Reconstruction After 

Mastectomy for Breast Cancer 
 

Oncology Nursing Forum  
 

Australien 

Att utforska och beskriva 

kvinnors erfarenheter av 

transverse rectus abdominus 

musculocutaneous (TRAM) flap 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomi på grund av 

bröstcancer.   

Kvalitativ 
 

Semistrukturerade intervjuer  
 

Kvinnor som genomgått 

omedelbar eller senarelagd 

bröstrekonstruktion 
 

N=10 

Förlusten av ett bröst innebar en förändrad kroppsbild och 

upplevelser av att vara onormal, samt ledde till en 

försämrad självkänsla. Direkt eller senarelagd 

bröstrekonstruktion till följd av mastektomi influerade 

respondenternas anpassning till den förändrade 

kroppsbilden. 

 

 

Medelhög 

 

Nr. 6 

Klaeson, K., Sandell, K., & Berterö, C.  
 

2011 
 

To feel like an outsider: focus group 

discussions regarding the influence on 

sexuality caused by breast cancer  
 

European Journal of Cancer Care 
 

Sverige 

Att utforska hur medelålders 

kvinnor som behandlas för 

bröstcancer upplever sin 

sexuella identitet kopplat till 

samhällets normer och 

värderingar i samhället som en 

helhet.   

Kvalitativ  
 

Intervjuer i fokusgrupper 
 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi. 
 

N=12  

 

Bröstcancerbehandlingen resulterade i en upplevelse av 

kroppslig förändring. Dessa upplevelser påverkade 

sexualiteten och femininiteten och förstärkte känslan av att 

vara en utböling.   

Hög 

 

Nr.7 



iii 
  

Landmark, B. T., & Wahl, A.  
 

2002 
 

Living with newly diagnoses breast 

cancer: a qualitative study of 10 women 

with newly diagnosed breast cancer  
 

Journal of Advanced Nursing  
 

Norge 

Att utifrån 10 kvinnors 

perspektiv beskriva upplevelsen 

av att leva med bröstcancer.  

 

Kvalitativ 
 

Intervjuer  
 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi 
 

N=10 

 

Förlusten av ett bröst påverkade den kvinnliga identiteten, 

samt synen på den egna kroppen och hur kvinnan upplever 

och förstår sig själv och personer i sin omgivning. Bröstet 

sammankopplades med femininitet och sexualitet.   

 

 

 

Hög 

 

Nr.8 

McKean, L., Newman, E., & Adair, P. 
 

2013 
 
 
 

Feeling like me again: a grounded theory 

of the role of breast reconstruction 

surgery in self-image  
 

European Journal of Cancer Care 
 

England 

Att utveckla en teoretisk 

förståelse för 

bröstrekonstruktions effekt på 

kvinnors självbild. 

Kvalitativ  
 

Grounded theory methodology  
 

Semistrukturerade intervjuer  
 

Kaukasiska kvinnor som 

genomgått mastektomi, följt av 

direkt eller senarelagd 

bröstrekonstruktion. 
 

N=10 

Mastektomin bidrog till känslan av förlorad identitet, 

självbild och femininitet. Bröstrekonstruktionen stärkte den 

emotionella hälsan, självbilden och känslan av normalitet.    

 

Medelhög  

 

Nr.9 

Piot-Ziegler, C., Sassi, M.-L., Raffaoul, 

W., & Delaloye, J-F.  
 

2010 
 

Mastectomy, body deconstruction, and 

impact on identity: A qualitative study   
 

British Journal of Health Psychology  
 

Schweiz  

Att förstå konsekvenserna av 

kroppsdekonstruktion genom 

mastektomi på kvinnors 

kroppsuppfattning och identitet.  

Kvalitativ 
 

Kvinnor som genomgått eller 

skulle genomgå mastektomi 
 

N=19 

Mastektomi upplevdes som en smärtsam kroppslig 

förändring. Trots att förlusten av ett bröst kunde åtgärdas 

med bröstrekonstruktion sörjde kvinnorna den tidigare 

hälsosamma kroppen vilket påverkade deras upplevda 

identitet. 

Medelhög 

 

Nr.10 

Takahashi, M., & Kai, I. 
 

2005 
 

Sexuality after breast cancer treatment: 

Changes and coping strategies among 

Japanese survivors  
 

Social Science & Medicine  
 

Japan  

Att utforska 

bröstcancerbehandlings 

inverkan på japanska kvinnors 

sexualitet och begrunda hur 

vårdgivares effektiva hantering 

av sexuella problem. 

 

 

 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerade intervjuer  
 

21 kvinnor som genomgått olika 

former av bröstkirurgi på grund 

av bröstcancer varav 12 

genomgått mastektomi.  
 

N=21 

Bröstcancer diagnosen innebar en börda för den sexuella 

relationen. Respondenterna upplevde uteblivet sexuellt 

intresse, samt en rädsla för återgå till att ha sex efter 

behandlingen. Post mastektomi ville inte kvinnorna visa 

operationsärret i samband med samlag på grund av rädsla 

för att mötas av negativ respons av sin partner.  

 

 

 

Medelhög 

 

Nr.11  

 

 


