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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i världen. Den 

främsta behandlingsformen sker genom kirurgi så kallad mastektomi, vilket innebär att hela 

bröstet opereras bort. Kvinnors bröst symboliserar kvinnlighet och de flesta kvinnor som 

genomgått en mastektomi påverkas på olika sätt av fysiska, psykiska och sociala förändringar.  

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi till följd av 

bröstcancer. 

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar. Data samlades in 

genom sökningar av vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och MEDLINE. 

Resultat: Utifrån sammanställning av artiklarnas resultat framkom det fem underkategorier. 

Utifrån dessa skapades sedan en huvudkategori, Inte bara förlust av ett bröst. Det framgick att 

kvinnor upplevde en förändring av sin kroppsbild och sin kvinnlighet samt en känsla av att 

inte känna sig normal. Kvinnorna beskrev även en saknad av tillräcklig information i samband 

med att ha genomgått en mastektomi. 

Slutsats: Studien redogör att kvinnor som genomgått en mastektomi till följd av bröstcancer 

upplever påfrestningar på grund av kroppsliga förändringar. Med bra information och stöd 

från familj och vänner underlättar det för kvinnorna att hantera sin förändrade livssituation 

efter det kirurgiska ingreppet.  

Klinisk betydelse: Studiens resultat kan förmedla sjukvården värdefull kunskap och 

förståelse om kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi och hur de ser sig 

själva efter att ha opererat bort ett bröst i samband med bröstcancer. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, kvinnor, upplevelser, kroppsuppfattning 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Background: Breast cancer is the most common cancer among women in the world. The 

main form of treatment is done through surgery called a mastectomy, which means that the 

entire breast surgically removed. Another common surgical procedure is performing a 

mastectomy where the entire breast is removed. Women's breasts symbolize femininity and 

most women who have undergone a mastectomy affected in different ways by physical, 

psychological and social changes. 

Aim: To highlight women's experience after undergoing a mastectomy due to breast cancer. 

Method: A general literature study based on twelve scientific articles. Data were collected 

through searches of scientific articles in the databases CINAHL and MEDLINE. 

Results: Based on the compilation of articles results revealed five subcategories. Based on 

these then created a main category, not just the loss of a breast. It appeared that women 

experienced a change in their body image, their femininity and a sense of not feeling normal. 

The women described an absence of sufficient information in connection with undergoing a 

mastectomy. 

Conclusion: The study explains that women who have undergone a mastectomy due to breast 

cancer experience stresses due to bodily changes. With good information and support from 

family and friends its easier for the women to deal with the situation after the surgery. 

Clinical significance: The study results can provide healthcare information valuable for 

understanding women's experiences after undergoing a mastectomy and how they see 

themselves after having surgery to remove a breast associated with breast cancer. 

 

Keywords: Breast cancer, mastectomy, women, experiences, body image 
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INLEDNING 

 

Under sjuksköterskeutbildningen har vi genom våra verksamhetsförlagda placeringar och i 

vårt sociala nätverk mött kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Sjukdomen och dess 

följder har väckt många tankar och känslor inom oss under en längre tid. Bröstcancer är idag 

den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i hela världen och kan innebära en 

förändrad självbild. En vanlig behandling vid bröstcancer är mastektomi vilket innebär att 

genom kirurgi avlägsna hela bröstet. Vi har i mötet med dessa kvinnor upplevt att de bär på 

många känslor och upplever en sorg inom sig som inte kan uttryckas. Som blivande 

sjuksköterskor anser vi att genom att belysa kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

mastektomi kan det bidra till att få en god förståelse och stark empati för dessa kvinnor. Detta 

tror vi har en stor betydelse för att kunna ge en så god vård som möjligt till denna 

patientgrupp.  
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BAKGRUND 

 

Bröstcancer  

Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i världen enligt World 

Health Organisation (WHO, 2015). Vidare fastställer WHO att år 2011 avled över 508 000 

kvinnor i bröstcancer i världen. Varje år drabbas mer än en miljon kvinnor av bröstcancer, 

vilket motsvarar 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och utgör 10 procent av alla nya 

cancerfall i hela världen (Giardini et al., 2013).  

Överlevnaden för bröstcancer varierar kraftigt över hela världen. Från 80 procent eller mer i 

Sverige, Nordamerika och Japan till cirka 60 procent i medelinkomstländerna samt under 40 

procent i låginkomstländerna. Överlevnaden är som lägst i låginkomstländerna där bristen på 

tidig upptäckt resulterar i att en hög andel kvinnor uppvisar sent skede av sjukdomen, liksom 

bristen på att ställa rätt diagnoser och tillgång till goda behandlingsformer (WHO, 2015). I 

Sverige drabbas omkring 8400 kvinnor årligen av bröstcancer vilket svarar för 30 procent av 

alla cancerfall hos kvinnor. Sjukdomen angriper en av 10 svenska kvinnor. Medelåldern för 

upptäckt bröstcancer är 65 år och varje år avlider cirka 1400 kvinnor i Sverige av bröstcancer 

(Nilbert, 2013). Kunskap om uppkomsten av bröstcancer är oklar, när bröstcancer upptäcks i 

ett tidigt stadium och om lämplig diagnos och behandling föreligger finns det en mycket god 

chans att bota bröstcancer. Vid en senare upptäckt av sjukdomen är botande behandling dock 

inte längre ett aktuellt alternativ (WHO, 2015).  

Sjukdomens uppkomst kan möjligtvis bero på olika riskfaktorer såsom ålder, ärftlighet och 

miljö men också olika reproduktionsfaktorer såsom sen menopaus och/eller tidig menarche 

samt hormonbehandling under den postmenopausala perioden. Kvinnor som inte fått barn, får 

barn sent i livet eller inte ammat sitt barn under de första månaderna är i riskzon för att 

drabbas av bröstcancer. Brist på kunskap och screeningmöjligheter kan vara ytterligare en 

orsak till bröstcancer (Moorley, Corcoran & Sanya, 2014).  

I mitten av 1980-talet infördes mammografiscreening i Sverige för kvinnor mellan 40-74 år. 

Dessa screeningskontroller görs med 1,5 års intervaller vilket resulterade i en kraftig 

minskning med 50 procent av bröstcancerdödligheten (Nilbert, 2013). Genom att kvinnorna 

själva samt gynekologer och läkare är mer uppmärksamma på avvikelser, bidrar detta också 

till att kvinnorna söker hjälp fortare och kan därför bli diagnostiserade i ett tidigt stadium av 
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bröstcancer. Detta kan i sin tur leda till snabb behandling och större chans för överlevnad 

(Bergh et al., 2007). Internationellt sett är Sverige ett av de länder som har en god cancervård 

vad gäller framgång inom det kirurgiska, att ställa diagnos samt behandla  (Nilbert, 2013). 

Behandling vid bröstcancer 

Den svenska sjukvården ligger idag i framkant vad gäller behandling av bröstcancer. Sverige 

har under de senaste tio åren visat på den bästa överlevnadsstatistiken i hela världen. Det finns 

tre faktorer som bidragit till detta, dels är det för att tidig diagnos kan fastställas, 

behandlingarna ses till den enskilda individen vad som behövs till just den personen samt att 

en ökning skett vad gäller goda behandlingsinsatser. Sverige är också bland de tio länder som 

klassas högst i världen vad gäller en framgångsrik forskning kring cancer (Sköld-Nilsson, 

2011).  

Det finns tre olika behandlingsprinciper att använda sig av för att behandla bröstcancer. Dessa 

är kirurgi, strålning och läkemedel (Bergh et al., 2007). Kirurgi är idag den behandlingen som 

är vanligast, detta görs på nästan 90 % av alla bröstcancerpatienter. Det innebär att genom 

kirurgi, så kallad mastektomi avlägsna hela bröstvävnaden, bröstvårta samt vårtgård. Denna 

behandling har dock börjat ersättas mer och mer av så kallad bröstbevarande kirurgi som 

innebär att på kirurgisk väg endast avlägsna den del av bröstet där tumören sitter och 

fortfarande försöka att bevara en så stor del som möjligt av det övriga bröstet (Bergh et al., 

2007). Efter kirurgi sätts strålbehandling in som en slags tilläggsbehandling och behandlar 

cancertumören lokalt och detta för att minska återfall i bröstcancern. De läkemedel som ges 

kan bestå av så kallade antihormoner, cytostatika som används mot de hormonkänsliga 

cancertumörerna (Bergh et al., 2007). Om det på grund av patientens dåliga hälsotillstånd 

eller av andra orsaker inte går att genomföra en operation, sätts annan behandling in så som 

strålbehandling eller en hormonell behandlingsterapi (Strang, 2004). Det finns även olika 

faktorer som kan påverka behandling vid bröstcancer så som utbildningsgrad, social status i 

samhället och inkomsstaus, vilket kan vara avgöranade för att kunna söka sig till den privata 

hälso- och sjukvården (Azzopardi, Walsh, Chong & Taylor 2014).  

Val av behandling vid bröstcancer beror på tumörens stadie, det vill säga hur omfattande 

cancern är och hur långt den utvecklats samt eventuell spridning (Strang, 2004).  

Vid bröstcancer fokuseras det på att eliminera cancertumören och utöka patientens överlevnad 

så gott det går samt att hitta en bra symtomlindring för den enskilda individen 
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(DiBonaventura, Choper, Basurto, Faria & Lorenzo, 2014). Forskning visar att behandling vid 

bröstcancer har en inverkan på en individs kroppssyn och självkänsla efter att ha genomgått 

någon form av bröstcancerbehandling (Baxter et al., 2006).   

Omvårdnad vid mastektomi 

För att en så god vård som möjligt ska kunna utföras är det viktigt att den är patientfokuserad, 

på lika villkor och har en grund i att respektera patienten och dennes medverkan till vården 

(Socialstyrelsen, 2012). Genom att skapa ett förtroende till patienten kan detta göra så att 

individen känner sig trygg och sedd genom hela vårdtiden och behandlingsprocessen. Det är 

viktigt att visa respekt och omsorg för att kunna bemöta patienten på ett tillfredsställande sätt. 

Genom att ta sig tid att bemöta olika reaktioner som kan uppstå samt att ge tydlig information 

och ge möjlighet till delaktighet kan det ha en stor betydelse för att få patienten att känna sig 

trygg (Regionalt cancercentrum, 2014).  

De som drabbats av bröstcancer ska bli tillfrågade och få möjligheten till att få en egen 

kontaktsjuksköterska att ha som stöd under hela sin sjukdom och behandlingsprocess. En 

person som finns där och kan ge svar på de frågor patienten har och annan värdefull 

information att ge samt att vara en stöttande pelare. Kontaktsjuksköterskan finns med genom 

hela behandlingen samt efter. Genom att vägleda, ge information och vara en god lyssnare 

skapas en trygghet hos patienten vilket kan medföra att patienten inte känner sig ensam i sin 

sjukdomssituation (Regionalt cancercentrum, 2014).  

När det gäller operationsfasen är det viktigt att kontaktsjuksköterskan tidigt informerar om 

vad som kommer att ske på själva operationsdagen och hur efterföljande vård kommer att 

gå till samt att få höra patientens egna förväntningar och syn på hur det kommer att vara, detta 

för att skapa sig en bild av vart patienten står i denna situation och att denne verkar införstådd 

med vad som kommer att ske (Regionalt cancercentrum, 2014). Warren och Mackie (2013) 

förklarar att ur ett patientperspektiv är kontinuitet, information samt en kontaktperson som har 

en god förståelse och kunskap om det medicinska och de personliga behov en patient behöver 

mycket viktiga och har en lugnande inverkan på patienten och bidrar på så sätt till en god 

omvårdnad. 
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Kroppsuppfattning 

En individs kroppsuppfattning består inte bara av hur vi utvärderar oss själva utan också de 

ytliga faktorerna en person skapar i kroppsuppfattningen för att fastställa vår tillfredställelse, 

lycka eller välbefinnande. Brösten hos en kvinna symboliserar en social och samhällsenlig 

klang av kvinnlighet, moderskap och sexualitet (Helms, O´Hea & Corso, 2008). Kvinnans 

bröst är en viktig symbol för kvinnlighet, vad gäller känslan att känna sig som fullvärdig 

kvinna och förmågan att kunna amma sina barn (Rasmusson, 2011). Brösten är ett 

betydelsefullt sexuellt organ hos kvinnor vilket påverkar attraktionsförmågan och 

könsidentiteten (Rasmusson, 2011). Behandlingen vid bröstcancer medverkar till 

kroppsförändringar så som förlusten av en kroppsdel, håravfall, viktnedgång, ärrbildningar 

och en ständig påminnelse om sjukdomen (Carlsson, 2007).  

Teoretisk referensram- Livsvärld 

Livsvärld kommer från fenomenologin och är ett begrepp som innefattar den verklighet vi 

lever i. Livsvärld är inte en synonym till den fysiska verkligheten utan livsvärld är den 

verklighet som människan upplever den genom sin kropp ( Wiklund, 2003). Ur detta 

perspektiv går det inte att urskilja på värld och liv då världen för människan är en levd värld 

och livet värdsligt. Livsvärlden är inte omvärlden eller en människas subjektiva uppfattning 

om världen utan beskrivs att världen är som vi lever den. Det människan möter i världen av 

andra människor, ting och företeelser uppfattas på olika sätt av varje individ i livsvärlden, det 

vill säga alla människor tillskriver verkligheten olika (Wiklund, 2003). Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att livsvärldens spatialitet har betydelse för olika erfarenheter i vardagen så som 

relaterar nedanför, ovanför, bakom och framför till en person och dennes placering i rummet. 

Det som tolkas vara framför för en person kan vara bakom för en annan. Om däremot två 

individer står bredvid varandra kan de stå framför samma bord. Därmed har begreppet 

livsvärld drag av både generalitet och unikhet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Kroppen är det verktyg med vars hjälp individen möter och tar sig an omvärlden. En 

människas kropp kan ses som ett objekt som ständigt är närvarande och skiljer sig därför från 

andra objekt i vår omgivning. Det är genom vår kropp och våra sinnen som vi skapar oss 

upplevelser om oss själva och den värld vi lever i (Wiklund, 2003). Genom vår kropp har 

människan tillträde till ett liv, varje kroppslig förändring skapar en förändring till världen och 

livet. Vid en långvarig sjukdom eller en svår skada i form av ett lidande, blir en förändring 
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särskilt tydlig. Dessa förändringar berör inte endast den kroppsdel som är angripen utan även 

ett lidande på människans existens (Dahlberg & Segesten, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Sjukdomen innebär 

många förändringar i livet, både fysiskt, psykiskt och socialt. Mastektomi och bröstbevarande 

kirurgi är de vanligaste behandlingsalternativen vid bröstcancer, vilket innebär att delar av 

bröstet eller i vissa fall hela bröstet behöver avlägsnas kirurgiskt. Det kirurgiska ingreppet 

medför en stor omställning för kvinnan där omvårdnaden har en mycket central och 

betydande roll vad gäller fysisk vård och psykiskt stöd. Genom att belysa kvinnors 

upplevelser av att genomgå en mastektomi medverkar detta till att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal kan bemöta denna patientgrupp samt deras behov på ett ändamålsenligt sätt.  

SYFTE 

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi till följd av 

bröstcancer 

METOD 

 

Design 

 

Denna studie är en allmän litteraturstudie. En litteraturstudie syftar till att skapa en 

uppfattning om det aktuella kunskapsläget inom ett visst område som är relaterat till 

omvårdnad (Friberg, 2006). En allmän litteraturstudie kan förklaras som en sammanfattning 

över ett specifikt kunskapsområde, innefattande information om studiernas innehåll samt hur 

det har verkställts. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan användas (Friberg, 2006). 

Urval  

 

Vid val av artiklar i denna studie användes inklusionskriterier. Utvalda artiklar bör vara 

tydliga, därmed inkluderas vissa studier och andra exkluderas (Friberg, 2006). Följande 

inklusionskriterier valdes ut: artiklar med fulltext publicerade mellan år 2000-2015, med 

undantag på en artikel från år 1999, engelsk text, peer-reviewed, vetenskapliga tidskrifter. 
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Valet av artiklarna hade inget tydligt fokus på geografiskt område, ålder, folkslag eller 

position i samhället vad gäller socialt och ekonomiskt. Detta för att skapa en så stor variation 

som möjligt av kvinnors upplevelse efter att ha genomgått en mastektomi. 

 I studien har 12 kvalitativa artiklar använts.  För att inkludera artiklar i studiens resultat lästes 

artiklarnas rubrik, därefter lästes abstract. Stämde abstract i artikeln med denna studies syfte 

inkluderades artiklarna i urvalet. Därefter samlades alla relevanta artiklar in, lästes och 

granskades individuellt. Vid granskning av artiklar följdes en kvalitetsgranskning av 

innehållet för att bedöma om artiklarna borde inkluderas eller exkluderas (Friberg, 2012). 

Artiklarna granskades och bedömdes utifrån SBU:s granskningsmall ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientsupplevelser” 

(http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf). 

Vid granskning av artiklarna sattes poäng. För varje JA sattes 1 poäng, maxpoäng är 21 

poäng. Artiklar med 9 poäng eller lägre klassades ha låg kvalitet. Artiklar mellan 10 och 16 

poäng klassades som medel och de artiklar som hade poäng mellan 17 och 21 räknades ha hög 

kvalitet. De artiklar som klassades ha medel och hög kvalitet inkluderades i resultatet.  

Datainsamlingsmetod 

Data som samlades in hämtades i databasen EBSCOhost Web. Inkluderade databaser som 

användes var MEDLINE och CINAHL vilka finns tillgängliga i EBSCO. I början av 

artikelsökningen gjordes en bred sökning med sökorden breast cancer och mastectomy, detta 

för att få en bred överblick över kunskapsområdet och finna vad som skrivits i tidigare 

studier. Därefter gjordes en avgränsning av ämnesområdet med fler inkluderade sökord, se 

tabell 1där samtliga artiklar och sökord redovisas. För att kombinera dessa utvalda sökord 

användes också boolesk söklogik vilket innefattar ord såsom AND, OR och NOT. Vid 

sökning av artiklar i databaserna valdes AND att kombinera sökorden med. (Friberg, 

2006). Vid de olika träffarna av sökorden i databaserna återkom samma artiklar vid ett flertal 

gånger under sökningarna. Detta resulterade i att antalet träffar på en sökning även räknades 

med i antalet träffar på nästa sökning innehållande andra sökord.  

 

 

 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
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Tabell 1. Söktabell (Utförd under januari och februari) 

Databas Sökord Avgränsning  Antal 

träffar 

 

Antal 

lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Utvalda 

för 

läsning 

Artikelnummer 

MEDLINE 

 

CINAHL 

Breast 

cancer AND 

mastectomy 

AND women 

AND 

experience 

Full text  

 

Peer-

reviewed  

 

2000-2015 

35 

 

35 

15 3 1,2,3 

MEDLINE 

 

CINAHL 

Mastectomy 

AND breast 

cancer AND 

body image 

AND 

identity 

Full text  

 

Peer-

reviewed  

 

1999-2015 

360 

 

50 

20 2            4,5 

MEDLINE 

 

CINAHL  

Breast 

cancer AND 

experience 

AND women 

AND body 

image 

Full text  

 

Peer-

reviewed  

 

2000-2015 

3279 

 

60 

50 5 6,7,8,9,10 

MEDLINE 

 

CINAHL 

Mastectomy 

AND coping 

AND coping 

strategies 

AND breast 

cancer AND 

surgery 

Full text  

 

Peer-

reviewed  

 

2000-2015 

803 

 

50 

25 1 11 

MEDLINE 

 

CINAHL 

Breast cancer 

AND 

empowerment 

AND 

mastectomy 

Full text  

 

Peer-reviewed  

 

2000-2015 

446 

 

30 

20 1 12 
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Dataanalys 

Insamlad data delades upp och lästes igenom individuellt, abstract lästes igenom och därefter 

analyserades och granskades artiklarnas resultat. När individuell granskning genomförts 

byttes artiklarna sinns emellan och granskades på nytt för att öka trovärdigheten i studien. 

Därefter jämfördes artiklarnas resultat med syftet och problemformuleringen i denna studie. 

Med en varsin understrykningspenna ströks text under i artiklarna som besvarade syftet i 

denna litteraturstudie. En beskrivande sammanfattning syftar till att försöka tolka och 

sammanfatta vad som skrivits och rapporterats i tidigare studier, försöka att med egna ord 

sammanfatta publicerad fakta (Evans, 2002).Därefter sorterades artiklarna upp i olika 

ämneskategorier som sedan bröts ner till underkategorier så kallade subkategorier.  Henricson 

och Billhult (2012) menar att datamaterial som granskas i helhet ett antal gånger ger en 

bredare överblick över kunskapsområdet. De menar vidare att efter att text sorteras ut och har 

en sammankoppling med syftet bildas ämneskategorier som därefter kodas och bildas till 

olika teman. Utifrån dessa teman valdes sedan en huvudkategori vilket presenteras i tabell 2. 

Valda artiklar i resultatet redovisas i en artikelmatris (Bilaga 1).  

 

Tabell 2. Ämneskategorier relaterat till artiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkategori Subkategori Artikelnummer 

 

 

 

1. Inte bara 

förlust av 

ett bröst 

En fysisk kroppsförlust 1,2,3,4,7,8       

En förlust av identiteten 5,6,7,9,10      

En känsla av att inte 

passa in 

5,7,8 

Behov av information 8,10,11,12 

Behov av socialt stöd 4,9,11 
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ETISK ASPEKTER 

 

För att en genomförd studie skall vara etisk borde tre olika aspekter iakttas. Den första 

aspekten är att studien tar upp väsentliga frågor, den andra innebär att studien har utförlig 

vetenskaplig kvalitet och den tredje aspekten är att studien genomförts på ett etiskt sätt 

(Kjellström, 2012). Vid val av ämne iakttogs betydelsen av att belysa ett ämne med 

innehållande forskning inriktat på förståelse och med syfte att skapa kunskap. Kunskap syftar 

till att förbättra förståelsen av saker, vilket borde gynna individen eller individer i fråga, 

professionen eller samhället (Kjellström, 2012). Ämnet som granskats har nytta för samhället, 

professionen och mänskligheten och kan användas på olika sätt i till exempel 

sjukdomsgrupper och inom vården som kan bidra till ett bättre bemötande mot individer i 

förändrade situationer. Vid val av design och metod iakttogs betydelsen av att använda en 

design innehållande metoder, teorier, resultat och diskussion som kopplas samman med 

studiens syfte och problemformulering (Kjellström, 2012). Resultatets innehåll presenterar 

fakta och olika teorier från tolv kvalitativa artiklar där fakta inte uteslutits. Vid val av artiklar 

inkluderade i resultatet har en noggrann granskning av det etiska förhållningssättet utförts.  

För att öka trovärdigheten i en litteraturstudie inkluderas artiklar som har tillstånd från en 

etisk kommitté eller som visat på att en noggrann etisk övervägning gjorts (Wallengren & 

Henricson, 2012). Stor noggrannhet och försiktighet har iakttagits vid läsning och 

översättning av alla artiklar som använts i denna studie. Detta har gjorts för att undvika 

förfalskning och feltolkning av andra studier. 
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RESULTAT 

 

Utifrån sammanställda resultat i artiklarna valdes en huvudkategori, Inte bara förlust av ett 

bröst. Utifrån valda underkategorier skapades sedan denna huvudkategori (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier i resultatet 

 

Inte bara förlust av ett bröst 

 

En fysisk kroppsförlust 

Resultatet i en studie visade att kvinnor som genomgått en mastektomi upplever en förändrad 

kroppsuppfattning och en tydlig känsla av att ha förlorat en kroppsdel. De flesta kvinnor 

upplevde en känsla av stress efter att ha genomgått en mastektomi, detta kunde bland annat 

vara att de var rädda och stressade för att möta sin egen spegelbild och sin förändrade 

kroppssyn (McKean, Newman & Adair, 2013). 

Once I healed a bit after a 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, expect for that once, I stood and looked in the mirror and I 

could feel my stomach churning. (McKean, Newman & Adair, 2013, s.496) 

För en del kvinnor hade sambandet att förlora ett bröst inget med kroppsbilden att göra (Kwok 

& White, 2011). Däremot beskrev många kvinnor olika tankar och känslor som dök upp första 

gången de såg sig själv i spegeln efter att ha genomgått det kirurgiska ingreppet.  

Inte bara förlust 

av ett bröst 

En fysisk 

kroppsförlust 

En förlust 

av 

identiteten 

En känsla 

av att inte 

passa in 

Behov av 

information 

Behov av 

Socialt stöd 
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En del kvinnor beskrev kroppssynen som en känsla av överraskning och chock medan andra 

uttryckte frustration, ilska och en känsla av att känna sig oattraktiv. Några få kvinnor undvek 

att titta sig i spegeln på flera dagar av rädsla för vad de skulle se (Wyona et al., 2012). 

Att förlora en kroppsdel beskrevs av många kvinnor ha en negativ inverkan på sitt 

självförtroende och sin kroppssyn, vilket ledde till psykiska påfrestningar (Da Silva & Dos 

Santos, 2010). Det är inte bara avsaknaden av ett bröst som är påfrestande enligt kvinnorna 

utan även ärrbildningar efter mastektomi som alltid påminner om bröstcancern och den svåra 

tiden som de varit sjuka (McKean, Newman & Adair, 2013).  

Många kvinnor beskrev att deras partner visade kärlek och förståelse och en acceptans över 

deras förändrade kroppar, kvinnan själv kunde däremot inte acceptera sitt nya jag och 

exponera sin kropp utan upplevde ändå en osäkerhet och låg självkänsla (Hill & White, 2008). 

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) 

Trots den svåra sjukdomstiden visade resultatet i flera studier att många kvinnor tänkte att 

livet kommer i första hand, innebar det då att förlora ett bröst gentemot livet så uppstod det en 

mer acceptabel känsla att genomgå en mastektomi. De menade för att överleva bröstcancern 

och få ett bra liv så var det inte någon fara att behöva operera bort ett bröst, bara de överlevde 

och kunde gå vidare med livet, det handlade trots allt om liv eller död (Kwok & White, 2011).  

Kvinnorna beskrev att i början fanns inget fokus på att förlora ett bröst utan mer på att återfå 

sin hälsa och bli frisk. Ju längre tiden gick och kvinnorna såg sig i spegeln kom känslan av att 

det faktiskt fattades något på kroppen, då kom känslor av sorg och nedsatt självkänsla. En 

känsla av att inte värdera sig själv och inte tycka att man är fin. Att förlora ett bröst var mer 

krävande än vad de först föreställt sig (Stang & Mittellmark, 2008). De förklarade svårigheten 

och de emotionella känslorna av att se sig själva efter att ha haft två bröst hela sitt liv och nu 

mera endast ha ett. De ansåg att avsaknaden av ett bröst alltid kommer finnas med, liksom ett 

ärr från det kirurgiska ingreppet. Kvinnorna beskrev också att de behövde tänka mer kring val 

av kläder i vardagen efter att ha genomgått en mastektomi (Oxlad, Wade & Koczwara, 2008). 
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En förlust av identitet 

De flesta kvinnor beskrev att brösten symboliserar kvinnlighet för dem vilket också beskrevs 

vara det svåraste att hantera vid en mastektomi, då de kände att en del av kvinnligheten gick 

förlorad och att de inte kände sig hel som kvinna. Mastektomi ledde inte endast till att 

kvinnorna förlorade en kroppsdel, ett bröst, utan de förlorade även också delar utav sin 

kvinnliga identitet. De upplevde att det försvann mycket inombords i form av drömmar, 

förhoppningar och andra betydelsefulla detaljer som för varje enskild individ har olika värden. 

En annan känsla kvinnorna upplevde efter en mastektomi var att inse möjligheten att i 

framtiden inte kunna amma sitt barn, detta upplevdes vara mycket frustrerande (McKean, 

Newman & Adair, 2013). 

It`s part of your image, feeling like a women... It`s how you feel, that´s part of you. Without 

that part of your body you don`t feel like a women. And I needed to be that person again, to 

feel like that again. (McKean, Newman & Adair 2013, s.497) 

En del kvinnor beskrev känslan av att känna sig mindre attraktiv och att ha en låg självkänsla 

var värre än de hade kunnat föreställa sig innan de genomgått en mastektomi (Rosenberg et 

al., 2013). Upplevelsen av att ha förlorat ett bröst beskrevs som en känsla av att ha genomgått 

en amputation vilket medförde en negativ inverkan på kvinnors sexualitet och känsla av att 

känna sig mindre attraktiv gentemot sig själv och sin partner (Lorraine, Sheppard & Ely, 

2008). Intimitet identifierades även som en oroande känsla hos kvinnorna, att de inte kände 

sig attraktiva, inte hade någon sexuell lust och hur detta i sin tur påverkade deras relationer 

(Bredin, 1999). Många kvinnor beskrev att förändringarna på deras kroppar påverkade deras 

självkänsla och sig själv som helhet. Förändringarna inkluderade förlusten av ena eller båda 

brösten, håravfall, viktökning och ärr. Många kvinnor beskrev dessa förändringar som 

stämplar på att de var cancerpatienter och att förlusten av ett bröst påverkade deras känsla av 

kvinnlighet. Några av kvinnorna var mindre besvärade av förlusten av ett bröst än förlusten av 

hår, då ingen ser om ett bröst fattas men alla ser att håret är borta (Krigel, Myers, Befort, 

Krebill & Klemp, 2014). 

 

Den sexuella relationen blev för många kvinnor ett stort bekymmer i deras äktenskap och 

beskriver kopplingen mellan de kroppsliga förändringarna av cancerbehandlingen och 

sexualiteten. Självbilden blir påverkad av att genomgå behandlingar där bröstet tas bort och 

håret faller av, därmed påverkas kvinnans känsla av att känna sig attraktiv (Krigel, Myers, 
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Befort, Krebill & Klemp, 2014). För de kvinnor som inte hade en relation innan de genomgått 

sin mastektomi var det helt uteslutet att påbörja en ny relation efter behandlingen, detta på 

grund av att kvinnorna kände sig okvinnliga och mindre attraktiva (Bredin, 1999). De som 

inte hade någon relation med någon partner uppvisade en stark oro för framtiden och 

möjligheten att bilda en intim relation med en partner på grund av deras förändrade utseende 

eller andras uppfattning om deras kroppar och avsaknaden av ett bröst (Bredin, 1999). 

 

Kvinnorna uttryckte att de kände sig deformerade när de hade förlorat ett bröst, de kände sig 

annorlunda. Deras kvinnlighet minskades då deras bröst var starkt förknippat med deras 

kvinnliga image. Många av kvinnorna kände inte igen sig när de tittade sig själva i spegeln 

efter att ha förlorat ett bröst. De förklarade att det inte bara var en kroppslig förändring utan 

en förändring på ett mycket djupare plan, på ett inre plan i sig själva (Bredin, 1999).   

En känsla av att inte passa in  

Många av kvinnorna beskrev att de inte kände att de kunde vara som alla andra mammor och 

delta med sina barn i olika aktiviteter då de inte kände sig tillfreds med att ha genomgått en 

mastektomi. Kvinnorna kände att de till exempel inte hade modet att följa med och simma 

med sina barn, då de var rädda och kände sig obekväma med att bära baddräkt. Kvinnorna 

ville se normala ut och inte sticka ut ur mängden och se annorlunda ut. De var rädda för att 

deras barn skulle tycka att de såg konstiga ut jämfört med de andra mammorna (McKean, 

Newman & Adair, 2013). 

En del kvinnor undrade och oroade sig över hur andra människor såg dem, ifall det syntes att 

de hade genomgått en mastektomi eller inte trots att de hade bröstprotes. Kvinnorna kände att 

de alltid behövde välja kläder noggrant och hela tiden hålla koll på hur kläderna satt på 

kroppen så att ingen kunde se att de hade genomgått en mastektomi. En del kvinnor stoppade 

strumpor i bh:n och detta medförde en stor känsla av att andra människor kunde se att något 

såg märkligt ut under tröjan. Kvinnorna förklarade också att de gick runt med konstanta 

tankar och känslor av att andra hela tiden kunde se på dem vad de hade gått igenom trots att 

de hade kläder och bröstprotes (Wyona et al., 2012). Det tydliggjordes att kvinnorna kände att 

deras upplevelse av att ha förlorat ett bröst påverkade deras sociala identitet negativt. Men så 

länge de höll upp en fasad utåt av att vara normala genom att använda bröstprotes och att 

täcka över det onormala med passande kläder så kunde kvinnorna hantera situationen lättare 
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ansåg de. En kvinna beskrev det som att hon kände sig annorlunda, inte bara mot sig själv 

utan även jämfört med andra kvinnor, vilket var väldigt påfrestande i sammanhanget då hon 

umgicks med sina väninnor (Bredin, 1999). 

I know that I don`t look any different from the outside world but its difficult to put into words; 

its just there. You are different and there`s no getting away from it. (Bredin 1999, s. 1117) 

 

Behov av information 

Känslan av att inte ha fått tillräckligt med information kring hur det kan upplevas att ha 

genomgått en mastektomi samt strategier för hantering av känslor efter ingreppet var stor 

bland kvinnorna. Kvinnorna kände sig inte förberedda på hur de skulle känna sig inombords 

efter att ha genomgått en mastektomi (Lorraine, Sheppard & Ely, 2008). För kvinnor som 

intervjuades samma dag som operationen ägt rum var förberedelser, stöd, information samt 

omvårdnadsåtgärder från sjukvården viktiga faktorer som spelade en stor roll för att 

kvinnorna skulle få en effektiv och god förmåga för att kunna hantera sin situation efter att ha 

genomgått en mastektomi. Genom att ha en positiv inställning och en god förståelse för att 

läkare och sjuksköterskor gör allt de kan för att rädda patientens liv och att de ger en så god 

vård som möjligt underlättar bearbetningen för kvinnan (Greenslade, Elliott & Mandville-

Anstey, 2010). Kvinnorna upplevde att sjuksköterskor och psykiatriker gav en god vård och 

var uppmuntrande, dock saknade de mer ingående information kring det stora kroppsliga 

förändringarna och uppmuntran av att i små steg acceptera sin nya kropp. En del kvinnor 

beskrev att de fått support och information från olika grupper etablerade på internet och 

webbsidor, vilket visade sig ha en stor betydelse för hanteringen av att ha genomgått en 

mastektomi (Wyona et al., 2012). 

I think you nurses should let women talk about [the mirror]. Not that “how you doing today” 

stuff ‘cause we are just going to say, “Fine, thank you.” . . . You know, you should say to 

women, “How you really doing, how you really feeling?” and then give folks a chance to say 

what’s really on their minds. (Wyona et al. 2012, s. 365) 

De flesta kvinnor som genomgått en mastektomi uttryckte en saknad av information om 

mastektomi och dess följder. Många kvinnor deltog i så kallade självhjälpsgrupper vilket 

betraktades det som en viktig informationskälla. Självhjälpsgrupperna gav ökad kunskap om 

behandlingen och om känslan av att ha förlorat ett bröst. Detta ledde till att många kvinnor 

som genomgått en mastektomi fann trygghet genom supportgrupper och stöd från andra 

(Stang & Mittelmark, 2008). I denna självhjälpgrupp delades behandlingserfarenheter, 
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förväntningar och psykologiska reaktioner, vilket sågs som mest informativt och användbart 

hos dessa kvinnor. Erfarenheter om sina barn, sina partners eller deras föräldrar och vänner 

delades emellan kvinnorna vilket kunde relateras till sitt egna liv och ge en positiv inverkan 

på det. Med hjälp av denna grupp beskrev många kvinnor att de kunnat se sig själva tydligare 

på grund av de olika erfarenheterna, bland annat förlusten av ett bröst, som diskuterades i 

gruppen (Stang & Mittelmark, 2008). 

Behov av socialt stöd 

Förändringar som uppstod i förhållanden med sin partner bidrog till att kvinnorna var i behov 

av olika typer av stöd från familj och vänner. I självhjälpsgrupper delades olika erfarenheter 

mellan kvinnorna, allt ifrån extremt stödjande makar till de som inte kunde vårda sitt 

äktenskap efter diagnos och behandling. Stöd av vänner beskrevs av dessa kvinnor som något 

av det viktigaste, även fast det kunde vara känslosamt. Kvinnorna beskrev att bristen på 

förståelse var stor från vänner och familj som inte drabbats av bröstcancer och dess 

behandling (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014).  

Många kvinnor betonade vikten av ett verkligt och fullt stöd från personer i deras omgivning, 

speciellt från familjen och att detta var en viktig del i hela återhämtningsfasen efter en 

mastektomi (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010). Efter avslutad behandling 

belyste kvinnorna en känsla av oro om framtiden som tog sig uttryck i form av en känsla av 

förlust, tomhet och rädsla. Dessa känslor beskrevs ha ett samband med en plötslig 

livsförändring. Efter att ha varit i regelbunden kontakt med vårdpersonal kände kvinnorna en 

känsla av att vara på egen hand och att klara sig själv utan support från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Oxlad, Wade & Koczwara, 2008). Många kvinnor uppskattade att gå med 

i en supportgrupp och dela erfarenheter kvinnor emellan, medan andra inte ville vara med, de 

menade att de ville undvika att flera gånger i veckan sitta i en grupp och prata om det som 

hänt, de ville inte dagligen bli påminda om sjukdomen. 

I didn`t want to go to a support group . . . I didn`t want to go somewhere and, sit and 

talk about it constantly. (Oxlad, Wade & Koczwara 2008, s. 163)  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Denna studie är en allmän litteraturstudie vilket syftar till att belysa kvinnors upplevelser efter 

att ha genomgått en mastektomi. Studien är baserad på 12 kvalitativa artiklar, vilket anses 

vara en styrka för studien, då kvalitativa artiklar i detta fall utförligt beskriver och ger en 

tydlig bild över kunskapsområdet vad gäller kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

mastektomi. Vi valda endast att inkludera dessa 12 artiklar i vårt resultat då vi kände att det 

fanns tillräckligt med material för att kunna belysa vårt syfte. Denna studie är den första 

litteraturstudie vi skriver vilket skulle kunna anses vara en svaghet för studien men det kan 

också ses som en styrka då det har medfört en stor noggrannhet och nyfikenhet från 

författarnas sida.   

Sökning av artiklar utfördes i databaserna MEDLINE och CINAHL. Databaserna valdes dels 

på inrådan från Röda korsets högskola men också utifrån databasernas breda forskning kring 

omvårdnad, vård, hälso- och sjukvård, psykologi och pedagogik. På grund av dessa 

inriktningar minskades risken att relevant information och kunskap uteslöts och detta kan ses 

som en styrka för denna studie. Vid sökning av artiklar användes flera sökord vilket gav ett 

antal träffar, dessa artiklar återkom även vid sökning med andra sökord. Detta bidrog till en 

ojämn struktur i sökningen och en osäkerhet från vår sida, vilket kan anses vara en svaghet för 

studien. En styrka som bör betraktas är att artiklar som använts i resultatet var originalartiklar 

som granskats och publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. Artiklarna granskades med hjälp av 

SBU:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Enligt Wallengren och Henricson (2012) är 

kvalitetsgranskning betydelsefullt för att öka studiens validitet och pålitlighet. Artiklarna som 

valdes ut till resultatet granskades utifrån ett kritiskt perspektiv. Begäran var att artiklarna 

skulle ha granskats av en etisk kommitté vilket enligt Wallengren och Henricsson (2012) 

höjer det vetenskapliga värdet i studierna då ett godkännande från en etisk kommitté kan 

redovisa att etiska övervägande gjorts.  

Valda inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan år 2000 och 

2015 med undantag för en artikel som var publicerad år 1999. Det kan ses som en svaghet i 

studien att en av artiklarna var publicerad år 1999 eftersom utvecklingen av forskningen 

ständigt går framåt och utvecklas. Därför skulle artikeln kunna anses ha mindre trovärdighet 

och pålitlighet på grund av att den är äldre än de andra artiklarna som har inkluderats i denna 
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studie. Anledningen till att vi valde att inkludera denna artikel var för att den besvarade vårt 

syfte på ett bra sätt. Valet av att ha ett spann mellan 2000 och 2015 var för att vi till en början 

ville ha en bred sökning över kunskapområdet och därmed få fram mycket fakta. Detta gjorde 

i sin tur att vi fick fram väldigt många träffar och nu i efterhand kan vi känna att det hade varit 

lättare om vi hade satt ett kortare tidsintervall. Vi hade inte en jättetydlig struktur över vilka 

titlar vi läste utan vi läste de titlar som tilltalade oss i sökningen. 

Artiklar som valdes ut till resultatet i studien var alla skrivna på engelska och översattes 

därmed till svenska, med detta fanns det en risk för misstolkning och felöversättning, vilket 

skulle kunna göra att resultatet inte stämmer överens med innehållet i artiklarna och det anses 

vara en svaghet för studien. Med detta i åtanke lästes artiklarnas resultat igenom individuellt 

ett antal gånger för att minska feltolkningar och otillräcklig översättning. Därefter skiftades 

artiklarna mellan båda parter och lästes igenom på nytt för att säkerställa att information hade 

uppfattats korrekt. Detta skapade i sin tur en större inblick och förståelse vilket kan ses som 

en styrka för studien. Studiens trovärdighet kan öka genom att diskutera och jämföra flertalet 

tolkningsmöjligheter (Henricson, 2012). Då analysprocessen har beskrivits ingående och med 

fokus på att belysa hur resultat i artiklar har lästs igenom och tolkats av författarna kan det 

öka överförbarheten till andra studier. Henricson (2012) beskriver att genom en noggrann 

beskrivelse av analysprocessen ökar det möjligheten till att kunna överföra resultatet till andra 

sammanhang och grupper. Resultatet i studien bestod av ett antal blockcitat för att tydliggöra 

och stärka upplevelser beskrivna i de utvalda artiklarna vilket kan anses vara en styrka för 

studien samt att detta också ökar bekräftelsebarheten.  

Artiklarna i resultatet var genomförda i fem olika länder, majoriteten av artiklarna var 

genomförda i USA och Australien. Resterande i Brasilen, Storbritannien och Norge. Detta kan 

ses som en styrka för studien då kvinnors upplevelser av att ha genomgått en mastektomi får 

en större bredd och helhet runt om i hela världen. Detta ökar överförbarheten med tanke på att 

det är ett brett perspektiv av kvinnors upplevelser, dels ifrån höginkomstländer men också 

medelinkomstländer så som Brasilien.  

Under processens gång har studien fått byta inriktning och fokus på problemområde, detta har 

gjort att tiden vid ett flertal tillfällen har upplevts vara otillräcklig, vilket har medfört hinder 

vid litteratursökningen. Detta ses som en svaghet då relevant och betydelsefull litteratur kan 

ha gått om miste på grund av tidsbristen samt brist på fokus. Dock kan det även ses som 
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styrka för studien då kunskap och tålamod har satts på prov, vilket har resulterat i en större 

förståelse och lärorikt vetenskapligt tänkande kring att skriva en kandidatuppsats. 

Resultatdiskussion 

Denna studies syfte var att belysa kvinnors upplevelse efter att ha genomgått en mastektomi. I 

resultatet framkom det att många kvinnor upplevde en minskad kvinnlighet i samband med att 

ha förlorat ett bröst, detta ansågs vara mycket påfrestande och besvärligt för kvinnans 

identitet. En förändrad kroppsuppfattning relaterat till förlusten av ett bröst har en stark 

negativ inverkan på kvinnans uppfattning om sin kroppsbild. En förändring på kroppen 

medförde även att kvinnorna upplevde sig själva som mindre attraktiva och kvinnliga, både 

för sig själva men även inför sin partner (Slatman, 2010; Ming, 2002).  

Att förlora ett bröst upplevdes övergripande som en mycket påfrestande upplevelse då många 

kvinnor uttryckte en oro över att inte vara som andra kvinnor och en känsla av att inte känna 

sig accepterade och normala i samhället. Kvinnorna upplevde också en rädsla för att se sig 

själva igen och den kroppsliga förändringen som skett efter ingreppet. Taleghani, Yekta och 

Nasrabadi (2005) tar i sin studie upp att kvinnorna upplevde en känsla av att känna sig fula 

och oattraktiva efter att ha genomgått en mastektomi. 

Den kroppsliga förändringen kvinnorna upplevde kan tydligt kopplas samman med begreppet 

livsvärld där Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att kroppsliga förändringar medför en 

förändrad syn på livet och omvärlden, detta framgår särskilt tydligt vid en svår skada eller en 

långvarig sjukdom som i sin tur leder till ett stort lidande för individen. Dock syntes en tydlig 

skillnad i resultatet kring upplevelser av att ha förlorat ett bröst. En del kvinnor oroande sig 

inte alls över själva förlusten av sitt bröst utan hade en positiv inställning till ingreppet och 

tänkte att livet kommer i första hand, bara de överlever sjukdomen. Därmed hade resterande 

följder ingen direkt betydelse efter genomförd mastektomi. Dessa kvinnor upplevde inget 

samband mellan förlusten av ett bröst och deras kroppsbild. Detta styrks av Drageset, 

Lindstrom, Giske och Underlid (2011) där de i sin studie belyser att alla kvinnor inte känner 

likadant inför att ha förlorat ett bröst i samband med en mastektomi. Kvinnorna i studien 

beskriver att så länge de blev friska hade förlusten av ett bröst ingen större betydelse. Detta 

ses även i studien av Taleghani, Yekta och Nasrabadi (2005) där de belyser att en del kvinnor 

har en optimistisk syn till att ha genomgått en mastektomi, då förlusten av ett bröst inte alls är 

lika omfattande som att förlora ett ben eller en hand. En analys kring detta tror vi kan vara att 
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funktionsförmågan kan bli mer omfattande och svår vid förlusten av till exempel ett ben än att 

förlora ett bröst. Men att förlora ett bröst innebär att den kvinnliga identiteten påverkas hos 

kvinnan. Resultatet visar att första gången kvinnorna såg sig själva uppstod blandade känslor 

och tankar i form av en plötslig överraskning och en chockerande upplevelse. Det blev 

påtagligt att avsaknaden av sitt bröst alltid kommer att finnas med och likaså ärren från det 

kirurgiska ingreppet. Detta gjorde att påminnelsen om cancerdiagnosen var närvarande 

dagligen. Några få kvinnor undvek sin egen spegelbild under flera dagar efter att ha 

genomgått en mastektomi på grund av en stark rädsla för vad de skulle få se i spegeln.  

En mastektomi har en stor inverkan på kvinnans identitet, det påverkar både hennes känsla av 

att inte känna sig som en fulländad kvinna men också att hennes könsidentitet berövas. För 

kvinnorna var deras bröst väldigt viktigt för deras identitet och det var även starkt förknippat 

med intimitet och kvinnlighet. Det kirurgiska ingreppet innebar för många kvinnor inte endast 

att förlora ett bröst utan även att förlora delar utav sin kvinnlighet. Collingridge och Caiciuth 

(2005) beskriver i sin studie att ett bröst symboliserar kvinnlighet och vid en mastektomi kan 

detta resultera i en negativ förändring hos kvinnan. Detta kan även kopplas samman med 

Pisoni, Kolankiewicz och Scarton (2013) där de i sin studie beskriver att förlusten av ett bröst 

och identitet har en sammankoppling och en symbolisk karaktär för femininitet. I resultatet 

framkom det också att tankar dök upp om att inse möjligheten att i framtiden inte kunna 

amma sitt barn, detta ansågs av kvinnorna som mycket frustrerande och oroande. Detta styrks 

av Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul och Delaloye (2010) som beskriver att bröstet har en nära 

anknytning med kvinnlighet och moderskap.  

Intimitet identifierades i resultatet som ett hinder då ingen sexuell lust upplevdes på grund av 

den nedsatta självkänslan och känslan av att känna sig mindre attraktiv. Detta oroade många 

kvinnor då det i sin tur hade en negativ påverkan på relationen. För de kvinnor som inte hade 

en relation innan behandlingen, kände de en känsla av att inte kunna inleda en ny relation på 

grund av deras bristande kvinnlighet och attraktion som de själva upplevde. Detta får medhåll 

från Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul och Delaloye (2010) där kvinnorna i studien beskrev att deras 

kroppsintegritet hade berörts efter att de hade genomgått en mastektomi och att deras bröst 

utgör en stor del av deras kvinnlighet. Efter att ha genomgått en mastektomi ville de inte vara 

i centrum för sin partner, de kände sig onormala och i vissa fall maskulin. Detta beskrev 

kvinnorna som ett mycket stort lidande.  
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Det framgick tydligt i resultatet att kvinnor som genomgått en mastektomi och som deltog i 

olika slags aktiviteter kände sig obekväma och kände en rädsla över att visa upp sig inför 

andra människor. Många tankar över hur andra människor såg på dem upplevdes vara 

påfrestande och besvärligt vilket ledde till att kvinnorna drog sig undan vilket påverkade deras 

sociala nätverk på ett negativt sätt. Detta styrks av Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul och Delaloye 

(2010) där kvinnorna i studien beskriver hur de upplever det sociala livet vad gäller 

förväntningar från samhällets sida. De belyser att det redan finns en idealiserad bild i 

samhället av hur en kvinna ska se ut och dessa förväntningar och attityder påverkar en kvinna 

negativt efter att hon har genomgått en mastektomi. Detta kan också sammankopplas med den 

teori om livsvärld av Wiklund (2003) som använts i denna litteraturstudie, där han beskriver 

att det är genom vår kropp och våra sinnen som individen själv skapar en uppfattning om sig 

själv och sin omgivning. När en kroppslig förändring sker skiljer sig människans kropp från 

en annan individs kropp, vilket kan medföra en negativ syn på sig själv och sin omgivning.  

I resultatet framkom det att många kvinnor upplevde ett stort behov av stöd och information 

från hälso- och sjukvården. Som det även beskrivs i bakgrunden är det mycket viktigt att 

omvårdanden är patientfokuserad och att det skapas ett förtroende mellan vårdtagare och 

vårdare. Detta kan kopplas samman med Stephens, Osowski, Fidale och Spagnoli (2008) som 

i sin studie belyser att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska uppmärksamma patientens 

behov och ställa frågor kring detta för att en god relation skall kunna byggas upp. Vi som 

författare tror att genom att sjuksköterskan tillför patienten önskvärd information och på ett 

empatiskt sätt sätter sig in och förstår patientens situation så kan ett förtroende skapas mellan 

vårdtagare och vårdare. Sjuksköterskan måste samtidigt ha i åtanke att varje patient har olika 

individuella behov och önskningar vilket bör beaktas genom hela vårdtiden för att en bra 

omvårdnad ska kunna utföras på bästa möjliga sätt. 
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SLUTSATS 

 
Denna litteraturstudie redogör att kvinnor som genomgått en mastektomi till följd av 

bröstcancer upplever psykiska påfrestningar i vardagen. För många kvinnor hade förlusten av 

ett bröst en stor negativ inverkan på deras identitet och kroppsuppfattning. Kvinnorna 

upplevde sig själva som onormala och mindre kvinnliga. Med utformad information och stöd 

från familj och vänner underlättades hanteringen och bearbetningen av ingreppet och 

efterföljande vård. Det är betydelsefullt för kvinnor som genomgått en mastektomi att 

sjukvården förmedlar rätt information och stöd kring stora livsförändringar som kan komma 

att ske efter ingreppet. Detta gör att sjukvården på så sätt kan bemöta och tillgodose 

kvinnornas behov på bästa möjliga sätt. Sjuksköterskans roll i samband med vård av kvinnor 

som genomgått detta ingrepp bör vara att informera följder som kan uppstå efter en kroppslig 

förändring, mest med fokus på kvinnans självbild och identitet.  

KLINISK BETYDELSE 

 
Denna studies resultat kan förmedla sjukvården värdefull kunskap och förståelse av kvinnors 

upplevelser efter att ha genomgått en mastektomi och hur de ser sig själva efter att ha förlorat 

ett bröst i samband med det kirurgiska ingreppet. En vanlig upplevelse bland kvinnorna är att 

de känner sig mindre värda och upplever en känsla av att inte passa in i samhällets bild av hur 

en kvinnokropp skall se ut. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan möter denna 

patientgrupp med relevant information, självhjälpsstrategier i form av att återfå en god 

självkänsla samt stöd från omgivningen. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna 

tillgodose kvinnornas behov bör de därför ha en god kunskap och insikt i hur dessa patienter 

upplever sin situation. 
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FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Under processens gång har olika behov hos kvinnor som genomgått en mastektomi 

identifierats och ett av dessa behov är betydelsen av tydlig information och stöd för att kunna 

hantera och förbättra självkänslan efter förlusten av ett bröst. Ett förslag på vidare forskning 

som skulle kunna fylla en kunskapslucka är att studera och få en mer klar bild kring hur 

samhället kan bidra med stöd och hjälp till dessa kvinnor. Utföra en studie med syfte att ta 

reda på vad för slags stöd kvinnor som genomgått en mastektomi känner att de behöver för att 

kunna hantera sin självkänsla på ett bra sätt. 

 

FÖRFATTARNAS INSATSER 

Detta examensarbete är baserat på ett starkt samarbete och stort engagemang mellan 

författarna. Under processens alla delar har några möjliga uppgifter delats upp mellan 

författarna och sedan sammanställts och diskuterats tillsammans. För det mesta har vi 

tillsammans utfört arbetets olika delar. Då individuella egenskaper finns har dessa utnyttjats 

till fullo vilket har haft stor betydelse för arbetet. Dessa individuella egenskaper har bland 

annat varit att SL har sökt data i databaser, SH har för det mesta skrivit ner gemensamt 

formulerade meningar och ord. Tillsammans har översättning och tolkning av engelsk text i 

artiklar genomförts. Då båda författarna har haft samma inställning vad gäller att planera, 

prioritera och fullfölja tidsplanen har det på så sätt inte uppstått några oklarheter eller icke 

hanterbar tidspress. Det har heller inte uppstått några konflikter mellan författarna. 

Examensarbetet har enligt vår mening gått bra och haft en klar struktur, även fast arbetets 

riktning har fått ändrats två gånger på grund av otillräckligt ämnesområde. Som helhet är båda 

författarna mycket nöjda med varandras prestation och insatser som bidragit till det färdiga 

examensarbetet. 
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genomgått 

omedelbar 

bröstrekonstrukt

ion och 5 hade 

genomgått en 

fördröjd 

bröstrekonstrukt

ion.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Semistrukturera

de intervjuer 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant.   

Tre huvudteman 

framkom: att 

förlora ett bröst,  

anpassningen till 

en förändrad 

kroppsuppfattning  

och omdefinierad 

normalitet  

 

Hög 

4. Oxlad, M., Wade, 

T-D., Hallsworth, 

L., & Koczwara, 

B. (2008). 

 

I´m living with a 

chronic illness, 

not… dying with 

cancer: a 

qualitative study 

of Australian 

women´s self-

identified 

concerns and  

needs following 

primary treatment 

for breast cancer  

 

European journal 

of cancer care 

 

Australien 

Att identifiera 

aktuella problem 

och behov av 

Australiska 

kvinnor som 

nyligen hade 

avslutat en primär 

behandling för 

bröstcancer.  

N= tio kvinnor 

mellan 36-68 år, 

som nyligen 

avslutat 

behandlingen i 

ett tidigt stadie 

av bröstcancer, 

deltog i studien.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Intervjuerna 

bestod av 10 

öppna frågor 

som spelades in 

och 

transkriberades.  

Deltagarna 

rapporterade 

känslor av oro 

inför framtiden 

efter avslutad 

behandling, 

utöver detta 

identifierades 5 

specifika 

problemområden: 

följdsjukdomar av 

behandlingen, 

frågor rörande 

intimitet, rädsla 

för återfall, 

framtidstro och 

eventuella 

fördelar efter 

behandling.  

 

Medel 

5. Bredin, M. 

(1999).  

 

Mastectomy, 

body image and 

therapeutic 

massage: a 

qualitative study 

of women´s 

experience  

 

Att ta reda på 

kvinnors 

upplevelser av att 

ha förlorat ett 

bröst med fokus 

på kroppsbild, 

sexualitet och 

påverkan av 

terapeutisk 

massage.  

N= 3 kvinnor i 

åldrarna 25-65 

som har 

genomgått 

matektomi.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Semistrukturera

de intervjuer 

genomfördes 

och 6 tillfällen 

av terapeutisk 

massage 

utfördes på 

kvinnorna. 

Kvinnorna 

uttrycker en 

positivitet till 

tillgången av en 

kroppscentrerad 

terapi som kan 

hjälpa till med 

hanteringen av 

kroppsuppfattning

en.  

 



iii 

 

Journal Of 

Advanced 

Nursing 

 

Storbritannien 

Efterföljande 

intervjuer 

gjordes med 

fokus på 

effekterna av 

den terapeutiska 

massagen.  

Medel 

6. Rosenberg, S. M., 

Tracy, M. S., 

Meyer, M. E., 

Sepucha, K., 

Gelber, S., 

Hirshfield-Bartek, 

J., & ... Partridge, 

A. H. (2013). 

 

Perceptions, 

Knowledge, and 

Satisfaction With 

Contralateral 

Prophylactic 

Mastectomy 

Among Young 

Women With 

Breast Cancer: A 

Cross-sectional 

Survey 

 

Annals Of 

Internal Medicine 

 

USA 

Att undersöka 

preferenser, 

kunskap, 

beslutsfattande 

och erfarenheter 

av unga kvinnor 

med bröstcancer 

som väljer 

kontralateral 

profylaktisk 

mastektomi 

(CPM) 

 

N= 123 kvinnor 

i åldern 40 år 

eller yngre 

med bröstcancer 

som hade 

genomgått 

bilateral 

mastektomi. 

Kvalitativ 

studie.  

 

Studien är en 

pågående 

kohortstudie där 

6 enkäter postas 

till deltagarna 

två gånger per år 

under de första 

tre åren. 

Kvinnorna hade 

en önskan att 

minska sin risk 

för kontralateral 

bröstcancer och 

förbättra 

överlevnaden.   

 

Medel 

 

7. 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 

 

Storbritannien 

Att utveckla en 

teoretisk 

förståelse av den 

betydande roll 

bröstrekonstruktio

n har i kvinnors 

självbild. 

N= 10 kvinnor 

från stödgrupper 

relaterat till 

bröstcancer och 

som 

genomgått 

bröstrekonstrukt

ion kirurgi 

deltog i studien. 

Kvalitativ 

studie.  

 

Individuella, 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes. 

Resultaten 

indikerade 

bröstrekonstruktio

n i flera aspekter 

av självbild, 

återställande av 

pre-operation och 

att gå vidare efter 

sjukdomen. 

 

Medel 

8. Freysteinson, W. Att beskriva N= 12 kvinnor. Kvalitativ Kvinnorna i 



iv 

 

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 

upplevelsen av att 

som kvinna se sig 

själv i spegeln 

efter att ha 

genomgått en 

mastektomi. 

studie. 

 

Bandinspelade 

samtalsintervjue

r som varade i 

30 minuter. 

Intervjuerna 

transkriberades 

sedan noggrant. 

studien beskrev 

känslan av att se 

sig i spegeln som 

energikrävande 

och nedslående. 

Tankarna var 

negativa. Fyra 

teman kunde 

urskiljas; jag är, 

jag bestämmer, 

jag ser och jag 

samtycker. 

 

Medel 

9. Krigel, S., Myers, 

J., Befort, C., 

Krebill, H & 

Klemp, J. (2014). 

 

`Cancer changes 

everything!´ 

Exploring the 

lived experiences 

of women with 

metastatic breast 

cancer 

 

International 

journal of 

Palliative Nursing 

 

USA 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

metastaserad 

bröstcancer 

upplever sitt liv 

med denna 

diagnos.  

N=15 kvinnor 

deltog i studien. 

Dessa kvinnor 

var från 18 år 

och äldre samt 

hade en 

diagnostiserad 

metastaserande 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

studie. 

 

Fyra 

semistrukturerad

e fokusgrupper 

anordnades för 

kvinnor med 

metastaserad 

bröstcancer. 

Kvinnorna 

beskrev 

utmaningar att 

leva med en 

osäkerhet till följd 

av bristande 

information och 

kunskap om 

behandlingsaltern

ativ samt känslan 

av att inte veta 

hur prognosen 

kommer att se ut 

och 

överlevnadschans

er. De uttryckte 

också en 

förändrad 

självbild samt 

förändrade 

relationer till 

andra. 

 

Hög 

10. Sheppard, L.A., 

& Ely, S. (2008). 

 

Breast Cancer and 

Sexuality 

 

The Breast 

Journal 

 

Att ta reda på hur 

makar till 

bröstcancerdrabba

de kvinnor 

hanterar och 

tänker kring 

ämnen som rör 

sexualitet och 

kroppsuppfattning

N= 4  

 

Kvalitativ 

studie. 

 

Semistrukturera

de 

djupintervjuer 

som spelades in 

och 

transkriberades. 

En diagnos av 

bröstcancer tog 

några relationer 

närmare. Men 

några påverkades 

starkt av att 

kvinnan hade 

genomgått en 

mastektomi, detta 



v 

 

Australien . på grund av en 

störande 

kroppsuppfattning 

som gjorde att 

sexuella relationer 

blev för 

påfrestande för 

den drabbade 

kvinnan. 

 

Medel 

11. Greenslade, M., 

Elliott, B., & 

Mandville-

Anstey, S. (2010). 

 

Same-day breast 

cancer surgery: a 

qualitative study 

of women's lived 

experiences. 

 

Oncology 

Nursing Forum. 

 

USA 

Att förstå de 

erfarenheter hos 

kvinnor som 

genomgått 

bröstcancerkirurgi 

samma dag och 

ge 

rekommendatione

r som hjälper 

vårdpersonalen att 

förändra och 

förbättra 

kvaliteten i 

vården. 

N= 13 kvinnor 

som hade 

genomgått 

bröstcancer 

operation 

samma dag 

deltog i studien. 

Kvalitativ 

studie.  

 

En konstruktivt 

synsätt med 

djupintervjuer 

som ägde rum 

från juli 2004 

till mars 

2006.  

Resultatet visade 

4 teman: 

förberedelse, 

timing, stöd, och 

gemenskap inom 

hälso- och 

omvårdnadsåtgär

der. 

 

Medel 

12. Stang, I., & 

Mittelmark, M. 

(2009). 

 

Learning as an 

empowerment 

process in breast 

cancer self-help 

groups. 

 

Journal Of 

Clinical Nursing. 

Norge 

 

Att främja och 

undersöka 

egenmaktsprocess

er hos kvinnor 

som återhämtar 

sig från 

bröstcancer och 

deltar i 

självhjälpsgruppe

r. 

N=18 kvinnor 

mellan 38-58 år 

varav de allra 

flesta gått 

igenom en 

mastektomi. 

Kvalitativ 

studie.  

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

utfördes som 

sedan spelades 

in på band och 

transkriberades 

ordagrant. 

Fyra processer 

om empowerment 

relaterat till 

lärande: ökad 

medvetenhet, 

objektiv kunskap, 

lärande från andra 

kvinnors 

erfarenheter och 

nya 

livsperspektiv. 

 

Hög 

 

 

 


