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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Antalet mastektomier har ökat varje år i Sverige. En kvinna kan 
behöva genomgå en mastektomi vid behandling av bröstcancer eller på grund av 
förhöjd risk för insjuknande i bröstcancer. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnans 
upplevelser avseende sin identitet efter genomgången mastektomi. Metod: 
Litteraturstudie som baserades på åtta artiklar med kvalitativ metod. Artiklarna 
analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
metod för manifest innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom av 
innehållsanalysen: jaguppfattning, kroppsuppfattning och kvinnlighet. Kvinnan 
hade svårt att anpassa sin identitet till sin förändrade kropp. Hennes 
kroppsuppfattning var oftast negativ och hon kunde känna sig som ett monster. 
Känslan av kvinnlighet minskade eller försvann i och med mastektomin. Slutsats: 
Kvinnans identitet påverkades i alla högsta grad efter en genomgången 
mastektomi. Varje kvinna är en unik individ och påverkas därför också olika 
mycket av en mastektomi. Genomgående påverkades kvinnans upplevelse av att 
känna sig annorlunda samt hennes upplevelse av att inte längre känna sig 
kvinnlig. 

Nyckelord: Identitet, kvinnor, mastektomi och upplevelse 
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INLEDNING 
Mastektomi utförs bland annat då en kvinna diagnostiserats med bröstcancer eller 
fått besked om att hon har hög ärftlig risk för att utveckla bröstcancer (Bergh, 
Brandberg, Ernberg, Fisell, Fürst, Hall, 2007). Mastektomi är ett kirurgiskt 
ingrepp, där hela bröstvävnaden, vårtgård och bröstvårta opereras bort (Bergh et 
al., 2007). Enligt Statistiska centralbyrån (2011) har antal mastektomier i 
slutenvården i Sverige ökat från 1037 under år 1997 till 2437 under år 2010. 
Mycket forskning finns angående kvinnans reaktion och sjuksköterskans 
bemötande i samband med diagnosen bröstcancer (Lockhart, Dosser, Cruickshank 
& Kennedy, 2008), samt om tiden efter bröstcancer och behandling av bröstcancer 
i allmänhet (Rojas et al., 2012). Det har även forskats mycket om hur prognosen 
förändras i samband med en förebyggande mastektomi samt hur effekten av 
operationen förlänger kvinnans liv (Hartmann et al., 1999; Schrag, Kuntz, Garber, 
Weeks, 1997). Det har inte forskats lika mycket kring hur och om identiteten 
förändras hos kvinnan efter en mastektomi. För att kunna hjälpa kvinnan på bästa 
sätt efter en genomgången mastektomi underlättar det om sjuksköterskan förstår 
hur hon kan uppleva sin situation och hur det kan påverka hennes tankar om sin 
identitet. 

BAKGRUND 

Att förlora en kroppsdel 
Maguire & Parkes (1998) menar att förlusten av en kroppsdel kan leda till sorg 
över den förändring av kroppen och dess funktion som detta medför. Beroende på 
personens sårbarhet och typ av kroppsdel kan personen drabbas av oro, depression 
och sexuella problem (Maguire & Parkes, 1998; Rybarczyk, Nyenhuis, Nicholas, 
Cash, & Kaiser, 1995). Att mista en kroppsdel påverkar båda könen starkt, 
kvinnan brukar reagera direkt medan mannen kan få sin reaktion upp emot ett år 
efter ingrepp (Maguire & Parkes, 1998). Flannery och Faria (1999) menar att 
kroppen är en stor del av hur personer ser sig själva och hur andra ser på dem. 
Ofta hamnar personer som förlorar en kroppsdel i kris, de sörjer och önskar ofta 
att allt var som förut (Flannery & Faria, 1999). Maguire och Parkes (1998) menar 
att olika typer av förlust av kroppsdelar påverkar i olika grad och de påpekar 
speciellt att avlägsnande av bröst inte påverkar kvinnans kroppsliga funktion utan 
mer hennes uppfattning av sin kropp. Flannery och Faria (1999) hävdar att 
kvinnan bryr sig mycket mer om sitt utseende än om sin förmåga till fysisk 
aktivitet och att hon inte tycks påverkas lika mycket av en förlust av ett ben som 
en man gör, även om kvinnan självklart sörjer sitt ben. Flannery och Faria 
beskriver vidare hur mycket dagens samhälle fokuserar på hur personer ser ut och 
strävan efter den ”perfekta” kroppen, vilket leder till att personer som inte passar 
in i mallen känner sig annorlunda och utanför (Flannery & Faria, 1999). Dessutom 
menar Stier (2003) att hur vi ser på oss själva, inte alltid stämmer överens med hur 
andra ser på oss. 

Identitet 
Stier (2003) anser att identitet är svårdefinierat och svårt att förklara kortfattat. 
Beskrivningen nedan av begreppet identitet är därför inte komplett utan valda 
delar av begreppet är utvalda för att tydliggöra några faktorer i identiteten som 
kan förändras vid en mastektomi. 
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Merleau-Ponty (2012) använder sig av begreppet ”den subjektiva kroppen”. Med 
den subjektiva kroppen menar Merleau-Ponty att både personens identitet och 
upplevelser vägs in i den subjektiva kroppen. ”Jag är min kropp” är ett uttryck 
som visar på att en förändring av kroppen, såsom en mastektomi påverkar 
identiteten och jaget (Merleau-Ponty, 2012). Stier (2003) menar att identiteten 
påverkas genom livets gång till exempel genom utbildning, mognad, sjukdom, 
familjebildning, pension och så vidare, den så kallade biografiska identiteten. 
Identiteten handlar om att vara i nuet och påverkas av rådande samhälle, den 
sociala och kulturella omgivningen, livskriser, utvecklingskriser och 
livserfarenhet (Stier, 2003). Stier (2003) menar även att identiteten till stor del 
påverkas av könstillhörigheten, det vill säga vad som är manligt och kvinnligt. 

Ericsson (refererad i Stier, 2003) anser att identiteten är en helhetssyn på 
människans biofysiska varelse och att identiteten är förankrad i och 
sammankopplad med kroppen. Vidare menar Ericsson att människans 
psykologiska varelse är en tänkande, kännande och handlande varelse som 
innefattar jaget, personligheten, självuppfattningen, självbilden och självkänslan. 
Ericsson menar att identitet även innefattar det socio-kulturella såsom 
socialgrupper, samhällen, kulturer, gruppidentitet och kön. Enligt Ericsson 
(refererad i Stier, 2003) läggs grunden i barndomen och utvecklas efterhand 
genom identifieringen med andra och i hanteringen av livets kriser och 
utmaningar. 

Mastektomi  
Vid en mastektomi opereras hela bröstvävnaden inklusive bröstvårta och vårtgård 
bort (Bergh et al., 2007). Mastektomi är ett behandlingsalternativ vid bröstcancer, 
men görs även i förebyggande syfte då en person bär på muterade BRCA-1 eller 
BRCA-2 gener som ger en förhöjd risk för att utveckla bröstcancer eller har 
många nära släktingar som drabbats av bröstcancer (Bergh et al., 2007). 

Ett bröst består av mjölkkörtlar, mjölkgångar till bröstvårtan, fettvävnad och 
bindvävnad och bröstcancer uppstår vanligen i mjölkgångarnas eller 
mjölkkörtlarnas celler (Bergh et al., 2007). Johansson (2009) skriver att 
bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och att en av tio 
kvinnor riskerar att få bröstcancer innan de fyllt 75 år. Johansson menar också att 
mindre än fem procent är yngre än 40 år och det är vanligast att sjukdomen 
debuterar runt 60 års ålder (Johansson, 2009). Enligt Blowers & Foy (2009) börjar 
ofta en behandling vid bröstcancer med ett operativt ingrepp. Är cancern spridd i 
hela bröstet eller om kvinnan önskar görs en mastektomi och hela bröstet opereras 
bort. Är endast en liten del av bröstet angripet och om kvinnan önskar görs 
bröstbevarande kirurgi (Blowers & Foy, 2009). Det har visat sig att den relativa 
överlevnaden efter 10 år har ökat markant med 80 procent de senaste fyrtio åren 
(Johansson, 2009). Bergh et al. (2007) anger att personer som bär på muterade 
BRCA 1 och 2 gener har 65-80 procent förhöjd risk att utveckla bröstcancer. 
Personer som har högt antal av bröstcancerfall i familjen kan också bli aktuella för 
förebyggande mastektomi, även om de inte bär på de muterade BRCA 1 och 2 
generna (Bergh et al., 2007). Bergh et al. (2007) menar att risken att drabbas av 
bröstcancer efter en förebyggande mastektomi minskar med 90 procent. 
Anledningen till att risken inte elimineras helt är att det har visat sig vara svårt att 
operera bort all körtelvävnad. 
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SYFTE 
Beskriva kvinnans upplevelser avseende sin identitet efter genomgången 
mastektomi. 

METOD 
För att möta studiens syfte valdes att göra en litteraturstudie av vetenskapliga 
artiklar med kvalitativ metod. Med kvalitativ forskningsmetod menas att beskriva 
hur personen upplever och uppfattar olika situationer och att fördjupa förståelsen 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Datainsamling 
Vid litteraturstudien användes resultatdelen av insamlad data från tidigare 
publicerad forskning. Artiklarna som valdes ut till föreliggande studie var alla 
primärkällor, det vill säga att forskarna som skrivit rapporten gjort 
datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). Artikelsökningen genomfördes i 
referensdatabaserna CINAHL, Medline och Academic Search Elite. Enligt Polit & 
Beck (2012) var CINAHL och Medline de databaser som lämpade sig bäst för 
omvårdnadssökning, men Polit och Beck rekommenderade även PsycINFO, som 
vid Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek ingår i databasen Academic Search 
Elite, varför denna databas har använts i föreliggande studie. CINAHL innefattar 
praktiskt taget alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Polit & Beck, 2012). 
Medline inriktar sig på bland annat områden såsom medicin och omvårdnad 
(Willman et al., 2011). PsychINFO rekommenderas vid kvalitativ forskning 
eftersom det är en databas innehållande referenser inom det psykiatriska området 
som innefattar psykologi och omvårdnad (Polit & Beck, 2012; Willman et al, 
2011), vilket passade föreliggande studies syfte. 

Vid sökning i de tre databaserna användes olika sökord. Olika databaser kan ha 
olika sökord för samma sak så det är av största vikt att ta reda vilket sökord som 
gäller för aktuell databas. I CINAHL var det CINAHL headings där även 
förklaring av ordet finns, i Medline var det Medical subject headings [MeSH] 
termer och i Academic Search Elite var det subject terms (Willman et al., 2011). 
Då sökning genomfördes användes de Booleska operatorerna AND och OR. 
Operatorn AND användes för minska antal träffar, båda sökorden skulle då finnas 
med i träfflistan och operatorn OR användes för att öka antal träffar då ett av 
orden skulle finnas med i träfflistan (Polit & Beck, 2012). Sökord som användes 
var, identity crisis, mastectomy, body image, breast neoplasms och qualitative 
research från CINAHL headings och svenska MeSH. Ordet identity användes 
som frisökningsord för att öka antal träffar. Med frisökning menas att de aktuella 
orden kan finnas var som helst i dokumentet (Willman et al., 2011). I Academic 
search Elite användes frisökning med tidigare nämnda MeSH termerna som 
frisökning. Även subject terms som, mastectomy, breast cancer patients, identity 
(philosophical concept or psychology), body image och qualitative research 
användes. För sökresultat som gav utdelning se bilaga 1. Sökningar som inte gav 
någon träff eller de som gav samma artiklar som hittats i tidigare sökningar 
redovisas inte. 

Inklusionskriterierna i föreliggande studie var att artikeln hade en kvalitativ 
design och var en primär källa, peer reviewed, skriven på engelska, från år 2000 
och framåt. Med kriteriet peer review menas att två eller fler experter inom ämnet 
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granskat artikeln innan publicering (Polit & Beck 2012). Engelska språket valdes 
då Friberg (2006) menar att det var vetenskapens officiella språk. Valet att 
artiklarna inte skulle vara äldre än från år 2000 var en strävan efter resultat som 
fortfarande var aktuella. Artiklar skrivna om mäns upplevelser exkluderades. 
Även artiklar från Mellanöstern valdes bort då deras kultur skilde sig betydligt 
från västvärldens angående hur de skyler sin kropp (Hanssen, 1998). 

Urval 
Vid sökningarna i databaserna CINAHL, Medline och Academic Search Elite 
vilka gav mindre träffar än 70 lästes artiklarnas titlar igenom, i annat fall 
förfinades sökningen. Titlar som svarade på syftet valdes vidare till urval 1 (bilaga 
1) där abstrakt lästes igenom. I artiklar där abstraktet fortfarande verkade svara på 
syftet i föreliggande studie valdes artikeln ut för att läsas i sin helhet, urval 2 
(bilaga 1). De valda artiklarna finns under urval 3 (bilaga 1). En artikel hittades 
genom manuell sökning av att läsa referenslistor. För vidare kvalitetsgranskning 
återstod åtta artiklar. 

De kvarstående åtta artiklarna granskades enligt Willman et al. (2011) 
kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2) för kvalitativ metod. Alla artiklar lästes noga 
igenom flera gånger för att kunna besvara frågorna i mallen. Alla frågorna i 
mallen användes och varje fråga viktades lika och tilldelades en poäng vardera, 
total poäng var 14 poäng. Varje artikels poängresultat av kvalitetsgranskningen 
räknades sedan om till en procentsats, som angav andel av maximalt antal möjliga 
poäng. Baserat på denna procentsats delades studierna in i olika grader av kvalitet. 
Hög 80-100 procent, medel 70-79 procent och låg 60-69 procent (Willman et al., 
2011). Studier som inte nådde upp till medelkvalitet togs inte med i studien. 
Sammantaget uppnådde fem artiklar till hög kvalitet och tre artiklar till 
medelkvalitet. Se bilaga 3 för en sammanfattning av de utvalda artiklarna och 
deras respektive kvalitetsgrad. 

Etiskt resonemang 
I studier med människor bör hänsyn tas för att skydda deras rättigheter. I etiska 
överväganden uppkommer lätt konflikt mellan viljan av att producera ny kunskap 
och de etiska aspekterna (Polit & Beck, 2012). I Sverige finns riktlinjer för hur 
forskning skall bedrivas för att bevara den mänskliga integriteten (SFS 2003:615). 
Av de åtta artiklarna innehöll sex av dem etiska resonemang. I en av artiklarna 
som inte förde något etiskt resonemang, är informationen hämtad från olika 
diskussionsforum och webbloggar på internet (Weber & Haunani Solomon, 
2008). Den andra artikeln var en del i en större studie, där inget etiskt resonemang 
kunde spåras (Manderson & Stirling, 2007). Artiklarna var i övrigt av god kvalité. 
Bristen på artiklar inom området gjorde att de med svagheter i sitt etiska 
resonemang inkluderades. 

Dataanalys 
Analys innebär upplösning i beståndsdelar (Olsson & Sörensen, 2007). De åtta 
artiklarnas resultatdel analyserades utifrån en innehållsanalys som är beskriven 
och tolkad av Graneheim och Lundman (2004). Graneheim och Lundmans analys 
genomförs genom läsning av artikelns resultatdel, uttag av meningsbärande 
enheter som överensstämmer med syftet, vilka sedan kondenseras, kodas, bildar 
kategorier och ibland underkategorier. Vid analysen användes manifest inriktning 
vilket innebär att texten beskrives av det som uttrycks i texten, till skillnad från 
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latent inriktning där den underliggande meningen i texten tolkas (Graneheim & 
Lundman, 2004). 

Först lästes artiklarnas resultatdel ett flertal gånger för att få en helhet, sedan 
ströks meningsbärande enheter kopplade till syftet under, för att sedan föras över 
till en mall i ett annat dokument. I mallen kondenserades de meningsbärande 
enheterna till svenska genom att bärande begrepp togs ut och meningen kortades 
ner och de gavs sedan en kod för att märka ut vad de handlade om. 
Meningsenheterna med kondensering och koder klipptes ut och lästes igenom 
flera gånger för att sedan sorteras in i olika kategorier kopplade till syftet (bilaga 
4). När oklarheter uppstod vid skapandet av kategorier, lästes artiklarna och 
meningsenheterna igenom på nytt. Detta gjordes för att undvika alltför vida 
tolkningar och för att verifiera analysens olika steg (Graneheim & Lundman, 
2004). Val av kategorier gjordes tillsammans med en annan person för att öka 
trovärdigheten i tolkningen och minska risken för subjektivitet i tolkningen.  

RESULTAT 
I föreliggande studie framkom tre kategorier: jaguppfattning, kroppsuppfattning 
och kvinnlighet. 

Jaguppfattning 
Kvinnan upplevde att mastektomin ledde fram till en form av vilsenhet, kvinnan 
kunde se sin förändrade kropp men kunde inte identifiera sig själv med vad hon 
såg i spegeln (Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler, C. Sassi, M.-L., Raffoul, 
W. & Delaloye, J, 2010). Avsaknaden av ett eller båda brösten fick kvinnan att 
känna att hon hade förändrats i sinnet och hon kände inte igen sig själv jämfört 
med hur hon var före genomförd mastektomi (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; 
Manderson & Stirling, 2007). Även om inte andra kunde se att bröstet saknades 
kände kvinnan ändå att någonting var fel, hon kände sig annorlunda (Manderson 
& Stirling, 2007; Hill & White, 2008). Personer i kvinnans närhet uttryckte, att 
även om hennes kropp hade förändrats hade hon fortfarande samma personlighet 
(Piot-Ziegler et al., 2010). 

“I don´t agree. Everybody tells me that – my mother, my sister, my friends- everybody 
tells me that you´re not limited to your breast, one piece of flesh more or one piece of 
flesh less doesn’t change anything in your personality. In fact I agree, during the day, 
but….” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 494). 

En kvinna som valt att göra en förebyggande mastektomi var oftast nöjd med sitt 
beslut (Kenen, Shapiro, Hantsoo, Friedman, Coyne, 2007; Llyod, Watson, Oaker, 
Sacks, Querci Della Rovere & Gui, 2000). Men kvinnan kunde ibland tveka på att 
hon hade gjort rätt i att stympa sin kropp utan att för den skull vara säker på att 
hon skulle drabbas av cancer i framtiden (Llyod et al., 2000). 

Kvinnan upplevde att hon fick kämpa för att anpassa sitt jag till sin förändrade 
kropp, det tog tid för känslorna att falla på plats (Kenen et al., 2007; Klaesson et 
al., 2011; Snöbohm, Friedrichsen & Heiwe, 2009). Gradvis anpassade kvinnan sig 
och lärde sig respektera sig själv och blev mer avslappnad i sin roll som kvinna, 
jämfört med vad hon varit innan mastektomin (Klaesson et al., 2011). Kvinnan 
som inte ansåg att brösten eller avsaknaden av brösten var en stor del av sin 
identitet fanns också representerad (Llyod et al., 2000). 
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”There are so many pieces that have to fall into place, not just all the stuff about the body 
but … well, my soul and all my thoughts about that” (Snöbohm et al., 2009, s. 866). 

Anpassningen till sin förändrade kropp och identitet tog tid, men det visade sig att 
för vissa gick det snabbare än för andra. Kvinnan omvärderade vad som var 
viktigt i hennes liv och valde att prioritera sig själv. Hon valde att ta mer tid för 
sina egna intressen, att umgås med familj, vänner som fick henne att må bra och 
hon valde bort att umgås med vänner som tog energi (Klaesson et al., 2011; Piot-
Ziegler et al., 2010). Kvinnan som gjorde en förebyggande mastektomi kände en 
osäkerhet inför vilka vänner som hon kunde berätta om sin förebyggande 
mastektomi för och vilka reaktioner hon skulle få. Det fanns en oro för att bli 
ifrågasatt av sina vänner för att hon tog beslutet att ha opererat bort brösten i 
förebyggande syfte (Kenen et al., 2007). Kvinnan upplevde även att hon blivit lite 
tuffare, att hon hade lärt sig säga ifrån om det var något som inte passade henne 
(Klaesson et al., 2011). Kvinnan som gjort en mastektomi kände att hon inte hade 
något annat val än att genomgå en mastektomi för att ge sig själv en chans till ett 
längre liv (Kenen et al, 2007; Lloyd et al. 2000; Piot-Ziegler et al., 2000) och för 
förmånen att kunna vara kvar med sin familj så länge som möjligt (Kenen et al., 
2007). 

Kroppsuppfattning 
Kvinnan upplevde sin kropp mycket annorlunda efter mastektomin. Kvinnan 
kunde uppleva det som att hon blivit som ett monster (Lloyd et al., 2000; 
Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010) eller som om hon kom från 
en helt annan värld (Hill & White, 2008). 

”I was walking around feeling like an absolute monster” (Manderson & Stirling, 2007, s. 
85) 

Någon kvinna upplevde att det var naturligt att hon kände sig som ett monster 
eftersom hon fortfarande levde (Lloyd et al., 2000). En annan kände sig som om 
hon var i någon annans kropp och inte kände igen sig själv i kvinnan med bara ett 
bröst (Klaeson et al., 2011). Ånger över att endast operera bort ett bröst var något 
som kvinnan kunde känna, hon trodde att hon skulle ha mått bättre om hon valt att 
operarat bort båda brösten så att kroppen blivit symetrisk. (Piot-Ziegler et al., 
2010). 

Kvinnan upplevde att hon ville känna sig normal och vara som alla andra 
(Klaesson et al., 2011). Hennes tankar om vad som var normalt, måste omvärderas 
och anpassas till den nya kroppen (Hill & White, 2008). Kvinnan upplevde att hon 
varken ville se sina ärr själv eller visa sina ärr och sin muterade kropp för andra 
(Hill & White, 2008; Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010). 
Omvärldens syn på vad som var normalt och vackert slog ner som en bomb på 
kvinnan när hon såg reklam för exempelvis behåar eller parfymer som visades av 
en kvinna med en perfekt kropp med vackra bröst och i sådana situationer blev 
upplevelsen av att vara annorlunda större (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnan 
upplevde att hon kunde låtsas vara normal och vara som alla andra när hon hade 
kläder på sig (Klaeson et al., 2010). 

”The women identified the need to redefine normality once they knew the former version 
was no longer attainable” (Hill & White, 2008, s.85). 
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Kvinnan upplevde att kroppen hade svikit henne och att det inte gick att fortsätta 
leva på samma sätt som innan mastektomin (Klaeson et al., 2010; Piot-Ziegler et 
al., 2010). Kvinnan upplevde en oro att andra inte skulle förstå hennes känsla av 
att vara onormal i och med hennes förändrade kropp (Hill & White, 2008; Weber 
& Haunani Solomon, 2008). 

Kvinnlighet 
Kvinnan upplevde att hon inte längre var kvinnlig, sexig eller attraktiv efter 
genomgången mastektomi (Hill & White, 2008; Kenen et al., 2007; Klaeson et al., 
2011; Lloyd et al., 2000; Manderson & Stirling, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010; 
Snöbohm et al., 2009; Weber & Haunani Solomon, 2008). En kvinna som alltid 
upplevt sig själv som attraktiv oberoende av sina bröst, blev förvånad hur mycket 
förlusten av ett bröst påverkade hennes upplevelse av att inte längre känna sig 
attraktiv (Manderson & Stierling, 2007). 

”But I felt that if it would go to hell with my husband – who else would want me? Nobody 
wants someone like me” (Klaeson et al., 2011, s. 734). 

Kvinnan upplevde en rädsla av att inte längre vara attraktiv och kände oro över att 
bli ensam, vilket ledde till att hon stannade i ett förhållande hon egentligen inte 
ville vara i. Hon kunde också uppleva en överdriven rädsla för att bli lämnad av 
sin partner, för vem ville ha en kvinna utan bröst (Klaeson et al., 2007). 
Upplevelsen av att inte känna sig attraktiv, kunde även leda till att kvinnan inte 
vågade ta initiativ till ett nytt förhållande (Klaeson et al., 2007; Piot-Ziegler et al., 
2010). Hon hade ett behov av att känna sig attraktiv för att må bra som kvinna 
(Kenen et al., 2007; Klaeson et al., 2010). 

Kvinnan reagerade på att sexlusten minskade eller rent av försvann, hon saknade 
den och hade en längtan tillbaka till hur hon kände innan mastektomin (Klaeson et 
al., 2007; Lloyd et al., 2000). En kvinna upplevde att hennes man var tvungen att 
ta initiativet att tända hennes lust, då hon inte blev upphetsad av sig själv (Klaeson 
et al., 2007). 

”And then the rest comes too and it is really, very bad. I miss the sex; I miss the lust; I 
miss my womanliness” (Klaeson et al., 2011, s.734). 

Bröstvårtan var en erogen zon på kvinnan och avsaknaden av denna gjorde att 
lusten minskat hos henne (Lloyd et al, 2000). Kvinnan upplevde att hon saknade 
information innan operationen om att sexlivet skulle påverkas (Lloyd et al., 2000). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Valet av att göra en litteraturstudie grundar sig på att den bidrar till att samla ihop 
tidigare kunskap inom området (Friberg, 2006). Graneheim och Lundman (2004) 
menar att denna metod är att föredra för sjuksköterskestudenter då tidigare 
erfarenheter av analysarbete ofta saknas och mängden data kan anpassas till 
erfarenheten (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman 
rekommenderar även oerfarna forskare att göra en manifest analys av texten, dock 
kan det inte uteslutas att viss del av texten tolkas och att analysen har latenta 
inslag. Graneheim och Lundman menar också att en text alltid har flera olika 
betydelser och att en viss mån av tolkning alltid sker. Även Polit & Beck (2012) 
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anser att subjektivitet aldrig helt kan bortses från. Därför kan resultatet eventuellt 
ha tolkats annorlunda om flera personer med olika erfarenheter deltagit i urvalet 
av meningsenheterna och tolkningen av dessa. 

Valet av databaserna CINAHL, Medline och Academic Search Elite görs utifrån 
deras inriktning på omvårdnadsforskning. Det är svårt att hitta artiklar som har en 
tydlig koppling till identitet och mastektomi, vilket kanske tyder på att valet av 
sökord är undermåligt alternativt att det är ett något för avsmalnat syfte. Från 
början exkluderas artiklar gjorda angående kvinnor som genomgått en 
förebyggande mastektomi på grund av hög risk för att utveckla bröstcancer. Då 
antalet artiklar blir alldeles för få, inkluderades åter dessa artiklar. Resultatdelen 
bygger på sex artiklar om kvinnor som gör en mastektomi på grund av cancer och 
två artiklar med kvinnor som gör en mastektomi på grund av risk för cancer. Valet 
att inkludera dessa studier gör ingen större skillnad då kvinnans upplevelse av sin 
identitet efter genomgången mastektomi ter sig lika. 

Polit och Beck (2012) rekommenderar användning av Boolesk sökteknik med 
termerna AND, OR och NOT som används för att avgränsa eller bredda 
sökningen. I föreliggande studie används endast AND och OR, den Booleska 
söktermen NOT hade kunnat användas för att utesluta studier innehållande män 
som gör en mastektomi. Dock väljs det alternativet bort, då risken att ordet män 
kan finnas med i övrigt passande artiklar för studiens syfte (Friberg, 2006). 

Det finns olika protokoll/mallar för att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalité 
med (Polit & Beck, 2012). I föreliggande studie valdes Willman et al. (2011) 
kvalitetsbedömningsprotokoll för granskning av artiklar med kvalitativ metod. 
Willman et al. anser att protokollet skall anpassas efter studiens syfte. I 
föreliggande studie används alla frågorna, vilket kan ifrågasättas. En begränsande 
faktor i ett flertal av artiklarna är att ingen teori kan kopplas till eller genereras 
från artiklarna. Även frågan om datamättnad och analysmättnad är svåra att 
utvärdera i de fall författarna till studien inte uttrycker detta klart och tydligt i 
texten. Även om etiskt övervägande inte står nämnt i texten, behöver det inte 
betyda att det inte är gjort. En brist skulle kunna vara att endast en person 
granskade artiklarna och att utfallet hade kunnat se annorlunda ut om artiklarna 
granskats av flera personer med olika erfarenheter. Språkförbristningar och brist 
på erfarenhet kan också leda till tolkningsfel. Ordböcker har använts flitigt vid 
granskning av artiklarna för att minska antal missförstånd. 

Artiklarna i resultatet är gjorda i Australien, Sverige, Schweiz, USA, 
Storbritannien och Canada. Artiklar från Mellanöstern väljs bort på grund av deras 
kultur av att alltid dölja sin kropp för att inte attrahera motsatta könet (Hanssen, 
1998). Detta val kan ifrågasättas då det kan ha baserats på förutfattade meningar 
om andra kulturer. Artiklar från andra världsdelar såsom Afrika eller Asien dök 
inte upp i sökningarna. Resultatet har kunnat visa sig annorlunda om andra 
kulturer inkluderats i studien. 

Graneheim och Lundman (2004) värderar högt att flera personer läser igenom 
artiklarna och tar ut meningsbärande enheter, kondenserar och kodar var och en 
för sig, för att sedan jämföra sitt resultat för att uppnå ett trovärdigt resultat. Syftet 
med detta är att avgöra om olika personer anser att samma information är viktig 
för besvarande av studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Artikelsökning 
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och genomläsning av artiklar har gjorts av en person och därmed kan viktiga 
infallsvinklar och information missats eller förbisetts. Analysen av artiklarnas 
resultat gjordes endast av en person och det är stor risk att fakta blir övervärderat 
eller undervärderat (Willman et al., 2011). För att minimera en sådan under- 
respektive övervärdering så deltar ytterligare en person i analysen, när koderna 
delas upp i kategorier. Detta stärker trovärdigheten i tolkningen av uttagna 
meningsenheter. Dock finns det fortfarande en risk att information missats eller 
förbisetts då relevansen i uttagna meningsenheter inte diskuterats. 

Föreliggandes studies resultat är i överrensstämmelse med studiens syfte. 
Säkerligen kan andra tolkningar göras och andra artiklar väljas. Författarnas 
eventuella bias, förförståelse, kan också ha påverkat resultatet (Polit & Beck, 
2012). I urvalet av deltagare i de granskade studierna kan deltagarnas ålder som 
var från 30-78 år, vara av betydelse, då personers identitet påverkas av ålder och 
händelser i livet (Stier, 2003). 

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkommer att de flesta kvinnor har svårt att anpassa sig 
till livet efter en mastektomi, men det framkommer också att vissa kvinnor inte 
tycker det är så påfrestande, att deras identitet inte är beroende av brösten. Det 
gäller att sjuksköterskan är lyhörd i detta läge och möter kvinnan på den nivå hon 
befinner sig. 

Kvinnans identitet är i ständig förändring och speciellt vid stora förändringar i 
kvinnans liv såsom vid en mastektomi, vilket kan kopplas till den biografiska 
identiteten. I samband med händelser under livets gång förändras identiteten 
(Stier, 2003). Kvinnan som genomgått en mastektomi, ändrar sina tankar runt sin 
identitet, hon känner inte igen sig själv i sin förändrade kropp. Hur kan hon passa 
in i samhället efter dess normer om hur en kvinna bör se ut. Detta resultat stöds av 
tidigare forskning där Helms, O´Hea och Corso (2008) menar att brösten till stor 
del är kopplad till hennes upplevelse av kvinnlighet. Avsaknaden av brösten gör 
att kvinnan upplever sig okvinnlig och att hon inte passar in (Helm et al., 2008). 

I föreliggande studie framkommer att kvinnans upplevelser kring sin förändrade 
kropp i högsta grad påverkar hennes identitet. Detta resultat stöds av Merleau-
Ponty (2012), som menar att personen är sin kropp och att både personens 
identitet och upplevelser är en del av kroppen. Kvinnan blir osäker på vem hon är, 
känner sig obekväm i att visa sina ärr och sin kropp för andra människor. 
Framkomna upplevelser får stöd i tidigare studier, i vilka liknande upplevelser 
beskrivs (Helms et al., 2008; Sheppard & Ely, 2008). 

I föreliggande studie framkommer att kvinnans självuppfattning är den att hon 
inte längre upplever sig kvinnlig eller attraktiv, vilket stöds i ett flertal studier där 
dessa upplevelser styrks (Helms et al., 2008; Maguire & Parkes, 2008; 
McGaughey, 2006; Sheppard & Ely, 2008). Kvinnan funderar kring att ingen vill 
ha en kvinna som hon och är rädd för att bli ensam. Rädslan leder till en oro att bli 
lämnad av sin partner. Kvinnan känner också en rädsla att lämna sin nuvarande 
partner, vilket stöds i en studie av Sheppard och Ely (2008) som menar att det 
oftast är partnern som väljer att avsluta förhållandet. I föreliggande studie ökar 
kvinnan sitt egenvärde genom att prioritera sig själv, ge sig själv mer egentid, 
göra saker hon själv vill och välja bort vänner som inte är henne till gagn. Detta 
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gäller inte för hennes val av partner, där hon istället verkar undervärdera sig själv. 
Detta tyder på en otrygghet i hennes kvinnlighet, vilket stöds av tidigare forskning 
av Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi, (2011). De menar att kvinnan som 
väljer en bröstrekonstruktion efter en mastektomi, gör det för att behålla sin 
kvinnlighet. För att underlätta för kvinnan, hennes partner och familj bör 
sjuksköterskan således även involvera familjen i vården för att tillgodose deras 
behov (Socialstyrelsen, 2005). Dessvärre görs inte detta i tillräcklig grad enligt 
Maguire och Parkes (1998) och Sheppard och Ely (2008). 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning nämns bland annat att sjuksköterskan ska 
tillgodose patientens grundläggande och specifika omvårdnadsbehov gällande 
både fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga behov (Socialstyrelsen, 
2005). I mötet med en kvinna som känner en vilsenhet i sin identitet och som 
kämpar för att anpassa sig psykiskt och fysiskt till sin förändrade kropp krävs att 
sjuksköterskan vågar stanna kvar och lyssna till kvinnan. Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att enda sättet att lindra lidandet är 
att våga stanna kvar hos kvinnan och låta henne lida ut, för att hon ska kunna gå 
vidare. En persons självbild, hur en person ser på sig själv, speglas i stort av hur 
personen bemöts av andra (Stier, 2003). Alla personer är olika individer och 
behöver olika typer av stöd och det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar 
detta. 

Slutsats 
Kvinnans identitet vid en mastektomi påverkas i allra högsta grad, oavsett om den 
är i förebyggande syfte eller för behandling av bröstcancer. Kvinnan känner sig 
inte längre som en kvinna och hennes upplevelse av att vara attraktiv minskar 
eller försvinner helt efter en mastektomi. Hon känner sig inte längre bekväm i sin 
kropp och kan till och med jämföra sig själv med ett monster. Det tar tid för 
kvinnan att anpassa sig till dessa förändringar av hennes identitet. Även om 
studien visar att kvinnan prioriterar sig själv och sina egna intressen efter 
genomgången mastektomi, känner hon sig fortfarande osäker i parrelationer. Det 
gäller både med nuvarande partner och inför möte med eventuell partner, då hon 
förväntas vara kvinnlig. Studien kan användas för att öka medvetenheten hos 
sjuksköterskan, om vad som är viktigt att ta upp med kvinnan innan hon 
genomgår en mastektomi, angående förändrad identitet och vad kvinnan kan 
förvänta sig efter operationen. Utifrån framkommet resultat är förslag på vidare 
forskning att undersöka varför en kvinna har lättare att anpassa sig än en annan. 
Frågan är om kvinnans anpassning har att göra med vårdens bemötande, 
information, hennes egen självkänsla eller andra faktorer i hennes personlighet. 
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Bilaga 1. Artikelsök 1(3) 

CINAHL, CINAHL headings, sökdatum 2012-04-04 

Nr. Sökord Subjekt terms Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Mastectomy 2125    

2 Identity crises 62    

3 Body Image 4057    

4 Breast neoplasms 29962    

5 Qualitative studies 39489    

6 1 AND 2 0    

7 1 AND 3 41 3 1  

8 1 OR 4 30544    

9 2 OR 3 4118    

10 8 AND 9 110    

11 10 AND 5 18 8 8 2 
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Bilaga 1. Artikelsök 2 (3) 

Medline MeSH och frisökning, sökdatum 2012-04-03 

Söknr Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Identity (frisökningsord) 94680    

2 Mastectomy 14268    

3 Body image 11320    

4 Breast neoplasms 188581    

5 Qualitative Research 12396    

6 1 AND 2 12 12 4 2 

7 2 OR 4 191222    

8 1 OR 3 105179    

9 7 AND 8 477    

10 9 AND 5 24 15 4  2 
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Bilaga 1. Artikelsök 3 (3) 

Academic Search Elite, frisökningsord, sökdatum, 2012-04-04 

Söknr Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Identity 90452    

2 Mastectomy 1766    

3 Body image 4459    

4 Qualitative research 13994    

5 Breast neoplasms 3303    

6 1 AND 2 10 6 4 1 

7 1 OR 3 AND 2 OR 5 56 4 3  

8 6 AND 4  2 2 2  
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsprotokoll 1 (2) 

Hämtat ur: Willman, A, Stoltz, P & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (3., [rev] uppl.), 
s.175-176. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsprotokoll 2 (2) 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 1 (3) 

Författare, 
tidskrift, årtal 

Titel Urval, metod, land Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Hill, Olivia & 
White, Kate. 
Oncology Nursing 
Forum.2008. 

Exploring Women´s 
Experiences of TRAM 
Flap Breast 
Reconstruction After 
Mastectomy for Breast 
Cancer 

n= 10 Semistrukturerade 
intervjuer. Australien. 
Deltagare mellan 39-59 år 
medelålder 48,5 år. 

Att utforska och beskriva 
kvinnans upplevelse av en 
TRAM bröstrekonstruktion 
efter en mastektomi. 
transverse rectus abdominas 
musculocataneous (TRAM) 
flap breast. 

Tre teman kom fram i resultatet och de var. 
Det spelar roll att förlora ett bröst. Anpassning 
till ny kroppsuppfattning och omvärdera vad 
som är normalt. 

Hög 

Manderson, 
Lenore, Stirling & 
Lesley. Feminism 
and Psychology. 
2007. 

The Absent Breast: 
Speaking of the 
Mastectomied Body 

 n= 20 intervjuer, n=18 
frågeformulär (pga. 
avstånd). Australien. 
Ålder 35-78 år medel 58 
år. 

Se hur kvinnan löser 
svårigheten hur hon 
refererar till platsen på 
kroppen där mastektomin är 
gjord. 

Kvinnor har väldigt svår att sätta ett namn på 
det ställe där bröstet suttit. Använder sig av 
ord som ”it” stället. Om de pratar om sitt nya 
bröst använder hon inte ”mina bröst” utan 
mina nya bröst, eller implantaten. Svårt att 
hantera förlusten av en kroppsdel och sätta ord 
på detta. 

Medel 

Klaeson, K, 
Sandell K. & 
Berterö, C.M. 
European Journal 
of Cancer Care. 
2011. 

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

N=12 intervjuer I 
fokusgrupper. Sverige. 
Ålder 39-54 år medel 47 
år. 

Att utforska hur 
medelålders kvinnor som 
behandlas för bröstcancer 
upplever sin sexuella 
identitet I förhållande till 
samhällets normer och 
värderingar. 

Huvudtemat som kom fram att känna sig som 
en outsider, kom från att de inte kände igen 
sin kropp och därmed påverkades deras syn på 
sig själva, sin kvinnlighet och synen på sin 
sexualitet på djupet. Kvinnliga rollen ändrades 
och fyra underkategorier som kom fram var, 
att känna sig annorlunda, den oregerliga 
kroppen, erotik är inte vad den var och 
omvärdera vad som är viktigt. 

Medel 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 2 (3) 

Författare, 
tidskrift, årtal 

Titel Urval, metod, land Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Piot-Ziegler, C. 
Sassi, M.-L., 
Raffoul, W. & 
Delaloye, J.-F. 
British Journal of 
Health 
Psychology. 2010. 

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

n= 19  
Semisturkturerade 
intervjuer. Schweiz  
Ålder 37-62 år medel 
48,3 år. 

Att förstå konsekvenserna 
av kroppsförändring efter en 
mastektomi, kroppsligt och 
av identiteten gällande 
kvinnor med bröstcancer. 

Mastektomi förändrar en kvinnas kropp och 
leder till att hon kan hamna i kris. Hon sörjer 
sin förlorade kroppsdel och förändrade 
utseende. Både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Erbjudande av transplantat kan ses som en 
lindring för att få tillbaka symmetrin och 
kroppen. Men kan inte ersätta de tidigare 
brösten eller den tidigare kroppen eller 
uppfattning om kroppen. 

Hög 

Snöbohm, 
Christina, 
Friedrichsen, 
Maria & Heiwe 
Susanna. Psycho-
Oncology. 2010. 

Experiencing one´s body 
after a diagnosis of 
cancer-a 
phenomenological study 
of young adults. 

n=12 intervjuer Sverige. 
Varav 3 st. med kvinnor 
med bröstcancer, ålder 
31-35 år 

Beskriva hur unga vuxna 
med cancer upplever sina 
kroppar. 

Fem teman framkom, fysisk förändring, 
obehag, kroppen just nu, utan att reflektera 
runt sjukdom och behandling, 
Kroppsuppfattning, ta till sig sjukdomen. Det 
är svårt att bli sjuk i cancer i unga år. Kroppen 
är inte längre hel. Svårt att lita till sin kropp. 
Men ändå förundrad över kroppens förmåga 
att läka. Både fysiska och psykiska 
förändringar. 

Hög 

Weber, Kirsten 
M. & Haunani 
Solomon, Denise. 
Health 
Communication. 
2008. 

Locating Relationship 
and Communication 
Issues Among Stressors 
Associated With Breast 
Cancer. 

Bloggar och 
diskussionsgrupper på 
internet. Patienter, 
anhöriga, 
familjemedlemmar. n= 
120. USA, Australien, 
Europa, Canada 

Hur är relations och 
kommunikations problem 
närvarande i de 
stressfaktorer som bröst 
cancer patienter, 
överlevande och deras 
familjer. 

Fem teman framkom, integrera gamla och nya 
identiteten, hantera information, vem 
bestämmer hur information om sjukdomen 
hanteras, erfarenhet av brist på självinsikt och 
sexualitet. 

Medel 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 3 (3) 

Författare, 
tidskrift, årtal 

Titel Urval, metod, land Syfte Resultat Kvalitetsgrad 

Kenen, R., 
Shapiro, P. J., 
Hantsoo, L., 
Friedman & S., 
Coyne, J.C. 
Journal of 
Genetic 
Counseling 2007. 

Women with BRCA1 or 
BRCA2 Mutations 
Renegotiating a Post-
Prophylactic 
Mastectomy Identity: 
Self-Image and Self-
Disclosure 

N=21. 
Diskussionsgrupper på 
internet. USA. Ålder 30-
40 år. 

Spänningen mellan beslutet 
att genomgå en 
förebyggande mastektomi 
och hur de efter ingreppet 
upplever sin identitet, 
självbild och 
självuppfattning. 

De flesta kvinnor var nöjda med att ha gjort en 
förebyggande mastektomi. De känner att de 
gjort det de kan för att få finnas kvar så länge 
som möjligt hos sina nära och kära. Vissa 
kvinnor tyckte att de fått finare bröst efter än 
innan och var mycket nöjda. De flesta kvinnor 
berättade inte för andra än de närmaste om sitt 
beslut och sin operation. 

Hög 

Lloyd, S.M., 
Watson, M 
Oaker, G., Sacks, 
N., Querci Della 
Rovere, U. & 
Gui, G. Psycho-
Oncology 2000 

Understanding the 
experience of 
prophylactic bilateral 
mastectomy: a 
qualitative study of ten 
women 

N=10 intervjuer. 
Storbritannien. Ålder 31-
51 år medel 40.4 år. 

Förstå hur kvinnan upplever 
förebyggande mastektomi, 
personliga skillnader. Förstå 
inverkan på familjen. 
Erbjuda information till 
kliniker för att kunna möta 
dessa kvinnor och deras 
familjer i vården. 

Det framkom ett tema lidande och motverka 
stora förluster, med sju underkategorier. 
Bestämma sig, berätta, gå igenom operation 
och rehabilitering, bevara sin kvinnlighet, 
acceptera sin förlust, gå vidare, isolerad och få 
stöd. Alla utom en var nöjd med sitt beslut.  

Hög 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 1 (2) 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

I don´t understand myself in the 
same way as I did before (Klaeson 
et al., 2011). 

Jag förstår inte mig 
själv som jag gjorde 
förut. 

Jag förstår inte mig själv Jaguppfattning 

Gradually, most of the women 
came to terms with both their 
BRCA status and their post 
prophylactic mastectomy self 
(Kenen et al. 2007). 

Stegvis vande sig de 
flesta med sin BRCA 
status och sitt jag efter 
PM. 

Vande sig Jaguppfattning 

Well, but I also think that we 
revalue our friends a little or our 
so-called friends. We take away 
some people we know – I don´t 
feel well about you. We think: I 
want to feel well, I want to feel as 
well as I only can. And then we´ll 
be a little bit tougher, I think 
(Klaeson et al., 2011). 

Jag tror vi omvärderar 
våra så kallade vänner. 
Vi tar avstånd från 
vissa vi inte känner oss 
komfortabla med. Jag 
vill må så bra jag bara 
kan, jag tror vi blir lite 
tuffare. 

Omvärderar vänskap för att 
må bra själv. 

Jaguppfattning 

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 
(Manderson & Stierling, 2007). 

Jag ville inte bli sedd 
naken och visa mitt är, 
inte ens av min man. 
Jag hade en stor t-shirt 
när vi älskade 

Vill inte visa sitt ärr. Kroppsuppfattning 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 2 (2) 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori 

I was surprised, because I didn´t 
think that I needed both breasts. I 
always thought of myself as quit an 
attractive woman. I didn´t stick my 
tits out or anything (Manderson & 
Stierling, 2007). 

Trodde inte jag 
behövde båda brösten. 
Jag har alltid sett mig 
som en attraktiv 
kvinna, utan att visa 
upp brösten.  

Saknar sina bröst för att 
känna sig attraktiv. 

Kvinnlighet 

And then the rest comes too and it 
is rally, very bad. I miss the sex; I 
miss the lust; I miss my 
womanliness (Klaeson et al., 2011) 

Och sen kommer 
resten som är riktigt 
dåligt. Jag saknar sex, 
lust och min 
kvinnlighet. 

Avsaknad av sex lust och 
kvinnlighet 

Kvinnlighet 
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