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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor insjuknar i. Det finns 

flera olika behandlingar och mastektomi är en utav dem. Både sjukdomen och behandling 

medför så väl fysiska som psykiska förändringar hos kvinnor. Syfte: Var att belysa kvinnors 

upplevelser av sin livsvärld efter en mastektomi. Metod: En litteraturstudie av kvalitativa 

studier har utförts. Syftet i studien har besvarats genom att åtta vetenskapliga artiklar har 

valts ut som sedan analyserats efter en modell som Graneheim och Lundman har beskrivit. 

Resultat: I resultatet har det kommit fram att kvinnors livsvärld förändras på olika sätt efter 

en mastektomi. Kvinnor känner en förlust av att bröstet var borta, de känner även förändrad 

kvinnlighet samt förändrad social identitet och sexualitet. Slutsats: Efter en mastektomi kan 

kvinnors upplevelse av sin livsvärld förändras på olika sätt.  Individuella känslor och 

reaktioner kan upplevas och behöver därför uppmärksammas av forskare för att öka 

kunskapen om hur vårdpersonal på bästa sätt kan ge kvinnorna bra omvårdnad och stöd.  

Nyckelord: Bröstcancer, kroppsuppfattning, kvinnlighet, mastektomi, sexualitet och social 

identitet.   
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INLEDNING 
Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som kvinnor insjuknar i. Att få diagnosen 
bröstcancer och genomgå bröstcancerbehandling kan innebära en stor fysisk och psykisk 
påfrestning för kvinnan. Att som kvinna mista ett bröst kan innebära en stor förlust och hela 
hennes identitet kommer att hotas. En del kvinnor går vidare medans andra kan ha svårare att 
acceptera sin nya situation och känner sig inte längre hela (Mock, 1993). McGaughey (2006) 
skriver att många kvinnor upplever negativa konsekvenser på sin kroppsuppfattning samt 
sexualitet efter en mastektomi. Genom att undersöka kvinnornas upplevelser efter en 
mastektomi kan bättre råd ges för att kanske underlätta upplevelser efter operationen.    

BAKGRUND 
Bröstcancer  

Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen. Bröstcancer är också den 
vanligaste orsaken till dödsfall av cancersjukdom (Socialstyrelsen, 2007). År 2007 insjuknade 
7049 kvinnor i bröstcancer (Socialstyrelsen, 2009). Antalet fall av bröstcancer har ökat och 
det beror delvis på förändringar i befolkningens ålderssammansättning, men också på en 
kraftig ökning av andra risker för att få bröstcancer som är ett komplicerat samspel mellan 
arvsanlag, ålder, inre biologiska faktorer och yttre miljöfaktorer (Socialstyrelsen, 2007). 
Genomsnittsålder vid tidpunkten för diagnosen är 59 år. Prognosen beror i första hand på 
sjukdomens utbredning (stadium) när diagnosen ställs. Ännu har inte de faktorer som leder 
till att celler ur bröstgångarna gradvis omvandlas till cancerceller lyckats identifieras 
(Kvinnsland, 2003). En av riskerna för att få bröstcancer är ärftlighet. Vissa familjer har en 
mycket stor anhopning av cancerfall där flera generationer insjuknat. En noggrann 
släkthistoria ger en uppfattning om ärftlighetsgången (Ingvar, 2004). 

Att få bröstcancer beskedet kan vara en traumatisk upplevelse för kvinnan. Någonting som 
gör bröstcancer extra ångestladdat är att sjukdomen inte bara utgör ett hot mot kvinnans liv 
utan även ett hot mot hennes identitet. För många kvinnor är bröstet en symbol för 
kvinnlighet, sexualitet och moderlighet. Att få bröstcancer kan vara ett lidande ur både 
psykiska, fysiska och existentiella aspekter. Det är som sjuksköterska viktigt att bemöta dessa 
patienter på ett professionellt sätt så att deras lidande kan lindras på alla dessa plan 
(Socialstyrelsen, 2007). När en kvinna har bröstcancer är känslorna präglade av overklighet, 
rädsla och chock. Kvinnan känner sig inte sjuk, hon har inga plågsamma symtom och ser ut 
som vanligt. Det kan göra att hon har extra svårt att acceptera diagnosen. Det är viktigt att 
erbjuda kvinnan kontakt med sjukhuset (Järhult & Offenbartl, 2006). 

När beskedet om bröstcancer kommer till kvinnan kan en traumatisk kris utlösas. Den 
normala traumatiska krisens förlopp är uppdelat i fyra faser: Chockfasen, Reaktionsfasen, 
Bearbetning och Nyorienterings fasen (Cullberg, 2005). Bearbetningen av reaktionerna vid 
bröstcancer beskedet är varierande från kvinna till kvinna och sjukvårdspersonalen måste se 
till de individuella behoven (Bergh et al. 2007). Det är viktigt att kvinnan får stöd från sin 
familj och sina vänner, men det är också viktigt att familjen får uppmuntran och hjälp för att 
kunna stötta kvinnan. Det kan underlätta att gå med i en förening och träffa kvinnor i samma 
situation men en del kvinnor behöver även professionell hjälp (Kinamore, 2008).   

Mastektomi 

Kirurgi är den viktigaste behandlingsmetoden vid bröstcancer. Vid operativ behandling 
avlägsnas tumören tillsammans med så mycket av bröstkörtelvävnaden omkring, att risken 
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för lokalt recidiv eller spridning blir så liten som möjligt. De operationsmetoder som används 
är bröstbevarande kirurgi respektive avlägsnande av hela bröstet (ablatio mammae eller 
mastektomi) (Järhult et al. 2006). Arndt (2008) kommer fram till att kvinnor som genomgått 
bröstbevarande kirurgi hade bättre psykisk funktion, de uppnådde exempelvis ett bättre sexliv 
och var mer tillfredställda i sin kroppsuppfattning redan ett år efter att diagnosen var ställd.                                                                                              
Vid en tumör över 4 cm i bröstet görs mastektomi, då tar man bort all bröstvävnad, bröstvårta 
och vårtgård. Andra situationer då mastektomi är en förstahandsbehandling är om patienten 
själv önskar att bli mastektomerad, vid tumörer spridda till flera delar av bröstet, vid återfall 
efter bröstbevarande kirurgi och vid profylaktiska bröstoperationer då man tar bort bröstet i 
förebyggande syfte (Bergh et al. 2007).   

Kroppsuppfattning definieras här som den uppfattning en människa har om sitt utseende och 
sin kropp (Nationalencyklopedin, 1993). Uppfattningen är sammankopplad med jag 
konceptet och kroppsliga förändringar i samband med sjukdom och behandling orsakar 
orolighet (Mock, 1993). Arbetet med att acceptera sig själv på nytt och att acceptera cancern, 
kan ta sin tid. Många är deprimerade och oroliga en lång tid efter operationen (Helms et al. 
2008). Många kvinnor oroar sig mycket över dem kroppsliga förändringarna och sexuella 
problemen som kan uppstå (Kinamore, 2008). Det är en mycket svår process att komma fram 
till ett accepterande av att bröstet är borta, och att det bara finns ett stort ärr där istället som 
hela tiden påminner om sjukdomen (Bergh et al. 2007). Riskfaktorer för att få depression 
inom 5 år efter diagnosen är mer relaterade till patienten än sjukdomen eller behandlingen 
(Reich et al. 2008).  

Innan kvinnan lämnar sjukhuset får hon en tillfällig bröstprotes som kan läggas in i hennes 
behå, eller en annan typ av protes som fästs med hjälp av sillikon på baksidan direkt på 
huden. Så småningom kan kvinnan skaffa en permanent bröstprotes. Det är idag möjligt att få 
en plastikkirurgisk rekonstruktion av bröstet och operationen är kostnadsfri för kvinnan 
(Järhult et al. 2006).  

Livsvärld 

Wiklund (2006) säger att livsvärlden är den verkligheten vi lever i, dock ingen synonym till 
den fysiska verkligheten. Livsvärlden är verkligheten som vi upplever den genom våra 
kroppar och förändringar som sker med våra kroppar ändrar vår upplevelse av livsvärlden.                                                                     
Att se utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma människors dagliga tillvaro 
och vardagsvärld. Det innebär också att se, förstå, beskriva och analysera delar av hur den 
enskilda människan upplever världen. Det är genom våra handlingar och erfarenheter som vår 
livsvärld formas. Genom livsvärldsteorin betonas människors upplevelser (Dahlberg et al. 
2007).  

Joyce Travelbees (1971) fokus ligger på patientens erfarenheter och upplevelser. Travelbee 
menar att om samspelet mellan patient och sjuksköterska förstås så hittas en innebörd av vad 
omvårdnad bör vara. Viktiga begrepp inom Travelbees teori är att människan ses som en 
individ som är unik. Vissa erfarenheter liknar andras men varje människa som upplever t.ex. 
samma sjukdom har ändå sin egen upplevelse. 

När en person inte ser någon mening med sin situation och inte klarar av lidande och sjukdom 
behöver den omvårdnad anser Travelbee, och allt som kan ha dåligt inflytande på individens 
hälsa är inom sjuksköterskans ansvarsområde. Travelbees mål är att är att den sjuke ska finna 
en mening med sin sjukdom och sitt lidande, det är även att främja hälsa genom att förebygga 
sjukdom. Där kommer även faktorerna till lidande upp. Att känna lidande för att till exempel 
ha förlorat en kroppsdel. Den vanligaste anledningen till när människan drabbas av lidande 



 

3 
 

är, varför just jag? Känslomässiga reaktioner uppstår eftersom kvinnorna känner en orättvisa 
(Travelbee, 1971).      

Dahlberg et al. (2003) säger att människan ”har” inte en kropp utan ”är” sin kropp. Det 
viktiga är inte ett organ i sig utan det är hur en person upplever och lever med det. När en 
människa drabbas av förändringar i den fysiska kroppen vid sjukdom blir kroppen påtaglig på 
ett särskilt sätt. När personen börjar känna lidande så är inte kroppen bara där längre utan blir 
mer märkbar. Viljan finns fortfarande till olika saker men kroppen har blivit begränsad. 
Lidande och ohälsa handlar inte bara om ett symtom och en diagnos utan om en förlorad 
tillgång till att kunna göra saker i livet. Den subjektiva kroppen blir skör och i obalans vilket 
påverkar den lidande människan negativt. Merleau-Ponty (1997) skriver att den subjektiva 
kroppen är en plats både för människans upplevelser och identitet. Människor skapar en bild 
av sig själva och den omgivningen personer lever i genom sina sinnen. Toombs (1993) säger 
att när kroppen bryter samman så gör tillvaron det också. Individen tvingas att reflektera över 
omgivningen, kroppen och övriga världen. När personen drabbas av en sjukdom så kan hon 
inte relatera till någonting som en människa tidigare har upplevt. Att förlora en del av sin 
kropp innebär något helt annat än att förlora en ägodel eftersom personen blir begränsad i sig 
själv och i omvärlden. 

SYFTE 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av sin livsvärld efter en mastektomi.  

METOD 
En litteraturstudie har gjorts. Litteraturstudie kan definieras som att den utgår från en tydligt 
formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och 
analysera relevant litteratur (Forsberg & Wengström, 2008).  
Litteraturstudien har gjorts med en kvalitativ ansats, och litteraturen som används är 
vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar i studien innehöll intervjuer utifrån kvinnornas 
perspektiv. 

Urval 

Litteratursökningar har gjorts i databasen CINAHL, ELIN, PubMed och PsycInfo. 
Sökorden/MeSH termer som har använts är Breast neoplasm, body image, women, female, 
satisfaction, identity, mastectomy, experience and breast cancer som enstaka sökord men 
även kombinationer med den booleska termen AND och OR. Det gjordes även tre manuella 
sökningar. Tillvägagångssättet var då att artikelns titel först har påträffats i andra 
vetenskapliga artiklars referenslistor. Sedan genom databasen Elin och Cinahl har artiklarna 
hittats i fulltext genom att sökningar gjordes på titeln och sedan lästes artiklarna. Sist valdes 
två utav artiklarna ut för att kvalitetsbedömas och analyseras (Bilaga 1). 

Inklusionskriterier var studier som undersökt kvinnor som har genomgått en mastektomi, 
deras kroppsuppfattning och erfarenheter oavsett ålder eller ursprung. Artiklarna skulle vara 
på engelska. Att analysera artiklar från 1998 eftersom aktuell forskning ville användas.                                                                                                                        
Studierna skulle vara analyserade med en kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2008).     

Efter sökningarna valdes sex artiklar ut som sedan kvalitetsbedömdes och analyserades. 
Kvalitetsbedömning har gjorts enligt Carlsson och Eimans (2003) protokoll och 
kvalitetsgradering (Bilaga 2).                                                                                                                                                                            
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En artikelöversikt har gjorts för att de analyserade artiklarna tydligt skulle representeras 
(Bilaga 3). I artikelöversikten fanns en tydlig sammanfattning av syfte, metod, resultat samt 
kvalitets gradering.  

Analys  

Analysen gjordes som en innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att på ett systematiskt och 
stegvist sätt klassificera data för att lättare kunna identifiera mönster och tema, och där målet 
är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Olika modeller för innehållsanalys kan 
användas för att på ett systematiskt sätt kunna analysera data (Forsberg & Wengström, 2008). 
Innehållsanalysen i föreliggande studie har gjorts enligt modellen som Granheim och 
Lundman (2004) har beskrivit. Steg ett är att de utvalda artiklarna har lästs igenom först av 
båda författarna för att få en helhetsbild. Meningsenheter valdes också ut ur studiernas 
resultat som stämmer överrens med den föreliggande studiens syfte. Det har gjorts 
individuellt av båda författarna med hjälp av överstrykningspennor i olika färger för att skilja 
meningsenheterna åt som handlade om olika upplevelser, som de intervjuade kvinnorna hade. 
Meningsenheterna har valts ut så att de skulle vara tillräckligt stora för att en helhet och ett 
sammanhang skulle kunna ses i dem. I steg två har meningsenheterna klassificerats och 
översatts från engelska till svenska i samband med kondensering utan att essensen i texterna 
kom bort. I det tredje steget kodades meningsenheterna och en tydlig bild av vad 
meningsenheterna handlade om framkom då i en mening. I det fjärde och sista steget har 
kategorier bildats som har utformat uppsatsens resultat (Bilaga 4).  

RESULTAT 
Kategorierna som har arbetats fram är: Känslan av förlust, Känslan av förändrad kvinnlighet, 
påverkad social identitet och påverkad sexualitet.  

Känslan av förlust 

Efter en mastektomi har de flesta kvinnorna upplevt en förändring, inte bara av att bröstet var 
borta utan av hela kroppen (Bredin, 1999; Langelier & Sullivan, 1998; Lloyd et al. 2000). 
Kvinnorna har även upplevt varierade fysiska symtom som till exempel smärta, känselbortfall 
och stelhet. En kvinna har beskrivit att hon påverkades mycket utav att brösten var borta. 
Hennes kroppsuppfattning har förändrats mycket och även hennes intresse av sin kropp 
(Bredin, 1999).  

“You feel lopsided, there is no doubt about that and its very strange when you haven’t got the 
prosthesis on after bath or moving in bed…it’s flat, it’s noticeable…” (Bredin, 1999, s.1116).  

Känslan av den totala förlusten var enorm och en del kvinnor fann inte tröst i någonting 
(Mandersson & Stirling, 2007).   

”If you look down on my breast…but then there’s nothing, that’s where my breast ends, and 
there’s nothing underneath it, all that breast’s been removed.” (Manderson & Stirling, 2007, 

s.81). 

Många kvinnor tyckte att oron är stor efter mastektomin och att ärret på bröstkorgen hela 
tiden påmint dem om förlusten och cancern. Kvinnorna sa i intervjuer att de ville känna sig 
”normala” igen och att bröstet skulle vara tillbaka (Truelsen, 2003).  Kommentarer om att 
vilja känna sig normal igen, en rädsla för att inte känna igen sin kropp och sina känslor 
beskrevs av många kvinnor (Hill & White, 2008).   
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Vissa kvinnor pratade inte bara om att förlusten av brösten eller bröstet var svårt att ta till sig. 
De pratade även om den viktiga funktionen som de har förlorat till följd av mastektomin som 
att amma ett barn (Langellier & Sullivan, 1998).  

Alla kvinnor hade inte negativa upplevelser av att förlora brösten (Langellier & Sullivan, 
1998; McDonough et al. 2008). En del kvinnor beskrev det som en lättnad att de var borta. En 
kvinna var storbystad innan och var begränsad när hon utövade fysiska aktiviteter, så hon 
tyckte förlusten underlättade utövandet av vissa aktiviteter (Langellier & Sullivan, 1998).  

Andra intervjuade kvinnor var tacksamma för att ha livet kvar och kunde då hålla andra svåra 
känslor som till exempel borttagandet av brösten på avstånd (Truelsen, 2003; Lloyd et al. 
2000). 

”Whether I have two breasts or one breast or none at all as far as we’re concerned that 
dosen’t matter as long as I’m here that’s just what we’re thankful for and the prothesis that 

just does fine” (Truelsen, 2003, s.311). 

Känslan av förändrad kvinnlighet 

En del av kvinnorna beskrev att de efter mastektomin har förlorat en del av kvinnligheten 
eftersom brösten var en del av den (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006; Langellier & Sullivan, 
1998). En kvinna berättade om sin reflektion framför spegeln efter mastektomin: 

”I don’t like it. That’s not me anymore” (Bredin, 1999, s.1177). 

Den kroppsliga förändringen efter mastektomin har en kvinna beskrivit tog bort hennes 
symbol för kvinnlighet, någonting som var en definitiv del av henne. Förlusten av kvinnlighet 
var för henne mycket svår att acceptera och hon ansåg att det enda sättet för henne av få 
tillbaka sin kvinnlighet var att göra en rekonstruktion (Crompvoets, 2004).    

Kvinnorna har ofta upplevt svårigheter med självkänslan och den fysiska attraktionen som 
påverkade deras kvinnlighet negativt. Det var viktigt för kvinnan att betona betydelsen av att 
inte kvinnlighet bara handlade om att var en ”ikon för kvinnlighet” utan det handlade om hur 
man är (Lloyd et al. 2000).  

Några kvinnor oroade sig mycket i början över att deras kvinnlighet skulle förändras men 
efter att de har kommit hem och börjat vänja sig vid sin situation kändes det lättare (Truelsen, 
2003).  

”I didn’t actually feel at all less of a woman” (Truelsen, 2003, s.311). 

Intervjuade kvinnor beskrev känslan av att inte längre kunna klä sig som de ville. Dem valde 
mindre åtsittande plagg för att inte andra skulle se deras förändrade kroppsform. Kvinnorna 
beskrev att dem hade svårigheter med att känna sin kvinnliga sida och att det lika väl kunde 
har varit manliga kläder de bar (Langellier & Sullivan, 1998).     

Påverkad social identitet 

Mastektomin ansåg kvinnorna förändrade deras sociala identitet. Rädslan för att inte se 
”normal” ut längre och att andra skulle lägga märke till det var stor. Beteendet mot familjen 
eller partnern förändrades också (Bredin, 1999; Manderson & Stirling, 2007). En kvinna 
berättade att hennes mamma blev orolig för att hennes depression skulle bli värre så hon 
erbjöd sig att betala en bröstrekonstruktion (Crompvoets, 2006). 
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Kvinnorna upplevde också att det inte fanns någon att prata med när de kom hem från 
sjukhuset. Ensamhet och tillbakadragande var ett typiskt tillstånd för många kvinnor 
bearbetningsfasen efter mastektomin (Lloyd et al. 2000). En kvinna beskrev ensamheten och 
känslan av att inte kunna prata med någon så här: 

“When my mum was here…I couldn’t wait for her to go so I could cry because I wasn’t going 
to cry while she was here. When she went I just sat on the stairs and sobbed and sobbed” 

(Bredin, 1999, s.1117). 

Några kvinnor beskrev att de kände någon sorts depression och en känsla av att dra sig undan 
från samhället och beskrev att de kände sig isolerade från samhället och världen 
(Crompvoets, 2006; Hill & White, 2008; Lloyd et al. 2000).  

Det fanns också kvinnor som berättade om att de inte såg sina bröst som en central del av sin 
självidentitet, och det hoppades de att andra kunde acceptera precis som dem själva (Lloyd et 
al. 2000). 

I don’t define my self boobs really, I see myself as a person and…I hope that people round 
me don’t either (Lloyd et al. 2000, s.478).    

Kvinnor beskrev det som lättare att känna trygghet i sin sociala identitet och lättare att kunna 
prata och umgås med andra om de kunde få möjlighet att träffa andra i samma situation. 
Tillsammans kunde de utbyta erfarenheter om bröstcancer och hjälpa varandra att kunna 
anpassa sig till sociala situationer med sin förändrade kropp (McDonough et al. 2008).  

Påverkad sexualitet 

Att genomgå en mastektomi innebar inte bara kroppsligförändring utan även förändringar på 
sexualiteten. Kvinnorna har förlorat känsligheten av det opererade området och kände därför 
ingen erotisk stimmulans när deras partner rörde vid dem (Langellier & Sullivan, 1998). I en 
intervju sa en kvinna följande: 

”You now, my husband will touch my breast and I’ll go, ‘Would you mind using the other 
side? because I don’t feel anything” (Langellier & Sullivan, 1998, s.88). 

Många kvinnor var oroande över vad deras partners skulle säga om deras förändrade kropp, 
och hur de skulle se på den. Det fanns även en oro för hur sexualiteten hade påverkats 
(Truelsen, 2003; Crompvoets, 2006; Lloyd et al. 2000). Men oron upphör hos många efter att 
de har kommit hem och visat sin kropp för sin partner igen (Truelsen, 2003).  

”I thought to myself my husband probably won’t react as he did in the past or there might be 
some sexual changes in our relationship- the intimacy might be gone…thank godness it 

diden’t. It’s been quite positive rather than negative…the intimacy in the relationship didn’t 
dissolve…felt comfortable” (Truelsen, 2003, s.311).   

Kvinnor uttalade sig om att när brösten togs bort var det som att ta bort en huvudsaklig del av 
sin sexualitet. Det behövde inte påverka själva sexlivet men det påverkade hur kvinnan 
uppfattade sig själv i situationen (Crompvoets, 2006).  

En stor del av sexualiteten försvann på grund utav att bröstvårtorna var borta ansåg många 
kvinnor (Langellier & Sullivan, 1998; Lloyd et al. 2000). 

”But sexually in bed they were an important part of my life, and I did have tremendous 
feeling there. I haven’t got that. I miss that desperately” (Lloyd et al. 2000, s.479).  
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DISSKUSSION 
Metod diskussion 

En litteraturstudie av artiklar med kvalitativ ansats görs för att besvara studiens syfte. Genom 
att analysera artiklar med kvalitativ ansats som bygger på intervjuer kan kunskap och 
förståelse ha förbättrats för kvinnor som genomgått en mastektomi. Artiklar med kvantitativ 
ansats väljs bort då de kanske inte alltid ger en lika djup förståelse av varje enskild kvinnas 
upplevelser av mastektomin. Tankar om att göra en empirirsk studie fanns men då tiden är 
begränsad väljs det bort.                                                                                                   

Bedömning av kvaliteten på artiklarna görs enligt mallen Carlsson och Eiman (2003) och det 
fungerar bra då den var tydlig och lätt att förstå. Eftersom ett poängsättningssystem används 
kan kanske artiklarnas kvalitet uppskattas mer utförligt.  Kvalitetsbedömning av artiklarna 
görs enskilt av båda författarna vilket kan stärka klarheten.  

Artiklarna som används i föreliggande resultat har gjorts i länder där samhället och 
värderingar liknar Sveriges. Om det hade använts studier som gjorts i utvecklingsländer eller 
länder där stora kulturella skillnader förekommer skulle kanske resultatet sett annorlunda ut.                                                                      

Med hjälp av Grahnheim och Lundmans (2004) beskrivna modell på innehållsanalys kan 
kategorier på ett bra sätt tas fram eftersom innehållsanalysen är tydligt beskriven. 
Innehållsanalysmodellen kan passa när den viktigaste informationen vill plockas ut vilken 
kan vara en fördel när upplevelser vill lyftas fram ur artiklarna.  Samtliga artiklar är på 
engelska vilket kan medföra missuppfattningar vid översättningen.                                  

Artikelsökningarna tar mycket tid då flera olika databaser används. Att använda ett flertal 
databaser är bra för föreliggande studie då ett bredare sökområde används. 

Materialet från de åtta artiklar anses vara tillräckligt för att få fram ett resultat som kan spegla 
kvinnors olika upplevelser.  Om ett mindre antal artiklar använts finns risken att resultatet 
kunde ha sett annorlunda ut på grund utav att ett mindre antal kvinnors upplevelser hade 
skildrats.    

 

Resultat diskussion 

Det framkommer i föregående resultat att många kvinnor anser att hela kroppen får en 
negativ förändring efter mastektomin, och saknaden efter bröstet är stor. Kvinnorna känner 
inte bara en stor saknad efter bröstet utan en del känner inte igen sig själva. Lorraine & Sally 
(2008) styrker resultatet i föreliggande resultat genom att han i sin studie kommer fram till att 
mastektomin som är en amputation som förändrar både kroppsuppfattningen och sexualiteten 
negativt. Förändringen på kroppen leder ofta till att kvinnorna ser annorlunda på sig själva 
och känner oro eftersom jag konceptet och kroppsuppfattningen så som Mock (1993) 
beskriver det är sammankopplade och påverkas av varandra. I resultatet i studien 
framkommer det även att känslan av förlust som uppstår när en kroppsdel går förlorad 
innebär samtidigt att kvinnan kan känna en känslomässig tomhet på grund av att hon har 
förlorat den viktiga funktionen som att amma ett barn, även att flertalet kvinnor vill känna sig 
”normala” igen och få tillbaka sitt bröst. Bergh et al. (2007) skriver om att acceptansen av att 
bröstet är borta är för många en svår process. Det framgår även i resultatet i studien att många 
olika faktorer kan spela in på kvinnornas känsla av förlust, den subjektiva kroppen, jag 
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konceptet, kroppsuppfattningen är några utav dem. Att också ha ett ärr som ständigt påminner 
om förlusten och sjukdomen är en faktor som kan försvåra situationen ytterligare. Det stärks 
utav Bergh et al. (2007) som beskriver ärret som en ständig påminnelse om mastektomin. 
Dahlberg et al. (2003) säger att människan är sin kropp och förändringar i den orsakar 
lidande, samt kan skapa begränsningar i livet. Kvinnor kan uppleva att det inte bara är den 
förändrade kroppen som blir begränsad utan det stärks ytterligare av känslan av förlust. Det 
kommer också fram i resultatet i studien att känslan av förlust av bröstet är för en del kvinnor 
inte jämförbar med att få behålla livet samt att upplevelsen av sjukdomen och upplevelsen av 
livsvärlden är olika hos alla. Upplevelsen av livsvärlden kan förändras utav kvinnornas 
förlust av en kroppsdel. Wiklund (2006) säger att vi upplever livsvärlden genom våra 
kroppar, men förändringen på kroppen och känslan av förlust som den bär med sig 
övervinner inte vilja att leva vidare hos många kvinnor.  

I resultat i studien kommer det även fram att majoriteten av kvinnor upplever problem med 
sin kvinnlighet. De vill längre inte klä sig i tajta kläder och självkänslan blir sämre. Symbolen 
för kvinnlighet anses av en del vara förknippad med brösten. Chamberline (2001) kommer i 
sin studie fram till att många kvinnor ser förlusten av bröstet som ett hot för sin kvinnlighet. 
Kvinnorna känner att de inte bara har förlorat kvinnligheten utan en hel kroppsdel som är en 
symbol för kvinnligheten. I resultatet i studien framkommer det att kvinnor upplever mer 
eller mindre förändrad kvinnlighet. Dahlberg et al. (2007) pratar om att livsvärlden formas av 
våra handlingar och erfarenheter. Alla kvinnor har olika erfarenheter och handlar på olika sätt 
i livet och det kan forma kvinnors upplevelse av sin kvinnlighet efter en mastektomi. Mock 
(1993) skriver att kvinnor som genomgår omedelbar rekonstruktion är ofta mer nöjda med sin 
kropp, och deras upplevelse av kvinnlighet förändras mindre. Den subjektiva kroppen kan 
också förändras efter mastektomin och påverkar upplevelsen av sig själv, där kvinnligheten 
kan ha en stor betydelse för av hur en kvinna upplever sin personlighet. Som Dahlberg et al. 
(2003) säger blir den subjektiva kroppen skör och i obalans när den utsätts för förändring och 
det kan påverka individen negativt. Och det framgår i resultatet i studien att kvinnornas 
självkänsla och den fysiska attraktionen påverkas. Den subjektiva uppfattningen av kroppen 
hör ihop med hur en kvinna upplever sin kvinnlighet. Kvinnligheten är ofta en del av 
kvinnans identitet och hennes upplevelse av sig själv vilket innebär att när den subjektiva 
kroppen förändras kan det leda till att kvinnor känner upplevelsen av förändrad kvinnlighet.  

I studiens resultat framkommer det även att många kvinnor känner sig ensamma och att 
beteendet mot vänner och familj förändras, samt att förändringarna på kroppen återspeglar sig 
på identiteten hos många kvinnor. Förändringen på kroppen är tilltaglig och kvinnor verkar 
oförberedda på känslorna som kan komma efter mastektomin. Det tar mycket tid och energi 
att bearbeta den nya kroppen och de sociala relationerna orkar inte kvinnan riktigt med. 
Lorraine & Sally (2008) skriver att stressen omkring sjukdomen och förändringar som den 
medför leder till att många kvinnors sociala relationer påverkas. De känner sig känslomässigt 
instabila framför allt gentemot sin partner och en del kvinnor är beredda att separera. I 
studiens resultat framgår det även att kvinnor kan känna stöd om de träffar andra i samma 
situation. De kan då dela tankar och erfarenheter med varandra och det kan då vara lättare att 
hantera den nya situationen samt den sociala krisen som kan uppstå. Det som Kinamore 
(2008) säger om att göra situationen lättare för kvinnor genom att gå med i föreningar där de 
kan dela tankar med andra kvinnor som har genomgått en mastektomi stärker resultatet. Det 
kommer även fram i resultatet i studien att det kan vara lätt för kvinnan att känna sig isolerad 
från samhället och dra sig undan på grund utav att de kan uppfatta sig som annorlunda. Reich 
& Lesur (2008) skriver att kvinnor kan drabbas av depression efter en mastektomi. I studiens 
resultat framgår det att kvinnor som har genomgått en mastektomi ibland handlar genom att 
drar sig undan och då påverkas deras sociala identitet och livsvärld.                                                                                                                    
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Det kommer även fram i studiens resultat att många kvinnor anser att sexualiteten har 
påverkats utav mastektomin eftersom den erotiska stimulansen från bröstvårtorna inte längre 
finns. När en person har förlorat en del av sin kropp kan viljan fortfarande finnas kvar att 
använda den. Då blir kroppsdelen som förlorats mer påtaglig och lidande kan uppkomma. En 
förlorad tillgång till att kunna göra saker i livet kan få en människa att känna lika mycket 
lidande som ett symtom eller en diagnos (Dahlberg et al. 2003). Det kan liknas med att en 
kvinna gärna hade velat känna erotisk stimulans genom sina bröstvårtor men kan inte det 
eftersom de inte finns längre. Liukko (1996) säger att när en person förlorar en kroppsdel och 
blir begränsad i sig själv och i livet så kan det leda till att andra människor börjar behandla en 
annorlunda. 

 När kvinnor har genomgått en mastektomi och har förlorat sitt bröst kan en oro och därmed 
ett lidande uppkomma hos dem att deras partner ska börja behandla dem annorlunda i 
samband med att de klär av sig på grund utav deras förändrade kropp. Förlusten av bröstet 
kan även medföra förändringar på den subjektiva kroppen. Som Merleau-Ponty (1997) 
beskriver subjektiv kropp som en plats för människans upplevelser och identitet, och att vi 
lever vår omgivning genom våra sinnen. Det kommer även fram i studiens resultat att 
mastektomin inte enbart innebär en kroppslig förändring utan även en förändring på 
sexualiteten samt att kvinnor upplever sin sexuella roll i relationen med sin partner på ett 
annorlunda sätt. Kvinnan kan uppleva en begräsning både i hur hon själv uppfattar sin kropp 
och hur hon tror att andra gör det. Det är en individuell upplevelse som hos många kvinnor 
går över efter att de har visat sin förändrade kropp för sin partner.  

 

SLUTSATS 
Resultatet i studien visar att kvinnors upplevelse efter en mastektomi är individuell. Som 
Travelbee (1971) säger att det unika i varje människa gör att individer med samma sjukdom 
upplever sitt tillstånd olika.  Efter en mastektomi kan kvinnors upplevelse av sin livsvärld 
förändras på olika sätt.  Mastektomin kan medföra förändringar på kvinnornas upplevelse av 
sin kropp, kvinnlighet, sexualiteten samt den sociala identiteten. För att underlätta kvinnans 
upplevelse av sin situation kan kanske samtal och möten med andra kvinnor i liknande 
situation vara till hjälp. Hatcher et al. (2001) skriver att ett sätt för att försöka undvika 
lidande, oro och den negativa känslan av förlust kan kvinnorna erbjudas att delta i preventiva 
grupper och program innan de genomgår en mastektomi. Om kvinnor är väl förberedda och 
informerade om känslor som kan uppkomma till följd av mastektomin innan de bestämmer 
sig för att genomgå operationen, kanske även det kan underlätta deras upplevelse av sin 
situation. Det kan kanske förbättra tiden efter ingreppet och hjälpa kvinnor att snabbare 
återhämta sig. Individuella känslor och reaktioner upplevs efter en mastektomi och behöver 
uppmärksammas av forskare för att öka kunskapen om hur vårdpersonal på bästa sätt kan ge 
kvinnorna bra omvårdnad och stöd. Fler empiriska studier i Sverige borde göras inom ämnet 
för att öka förståelsen för vad kvinnorna upplever efter mastektomi ingreppet. 
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Bilaga 1 Artikelsökning.  

Tabell 1. Litteratursökning i databasen PubMed. 2010-04-01 

sökning sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

#1 Breast cancer 122101 0 

#2 Breast cancer mastectomy 13084 0 

#3 Breastcancer mastectomy and body 
image 

146 1 

 

Tabell 2. Litteratursökning i databasen ELIN@blekinge. 2010-04-05  

sökning sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

#1 Breast cancer 84741 0 

#2 Breast cancer AND mastectomy 3075 0 

#3 #1 AND #2 AND body image  80 0 

#4 #1 AND #2 AND #3 OR experience 8 1 

 

Tabell 3. Litteratursökning i CINAHL. 2010-04-08 

Sökning Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

#1 breastcancer 1713 0 

#2 mastectomi 193 0 

#3 Body image 482 0 

#4 #1 AND #2 AND #3  12 0 

 

Tabell 4. Litteratursöknig i databasen PsycInfo. 2010-04-08 

Sökning Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

#1 Breast cancer AND mastectomy AND 
body image AND experience  

126 3 

#2 Breast cancer AND mastectomy AND 
experience.  

342 1 

Gråmarkerade exempel på sökningar innebär lästa abstract.   

Tabell 5. Manuell sökning  
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Sökdatum och 
Databas 

Artikel/författare Använd 

2010-04-08. 

CINAHL  

Hatcher, MB., Fallowfield, L., A`Hern, R., The 
psychosocial impact of bilateral mastectomy: 
prospective study using questionnaires and 
semistructured interviews.  

nej 

2010-04-08.  

CINAHL 

Lloyd, S.M. m fl Understanding the experience of 
prophylactic bilateral mastectomy: A qualitative study 
of ten women. 

Ja 

2010-04-08.  

ELIN 

Crompvoets, S. Comfort, Control, or Conformity: 
Women Who Choose Breast Reconstruction Following 
Mastectomy ........................................................................   

Ja 
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Bilaga 2. Exempel på kvalitetsbedömningsmall 
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Bilaga 3. Artikel översikt.  

Författare, 
Artikelns titel, 
Tidskrift, år och 
Land. 

Syfte Metod Resultat Kvalit
-et 

Bredin, M 
(1999). 
Mastectomy, 
body image and 
therapeutic 
massage: A 
qualitative study 
of womens 
experience. 
Journal of 
advanced 
Nursing, 25 (5), 
1113-1120. 
England 

Att utforska 
kvinnors erfarenhet 
av att förlora ett 
bröst med fokus på 
deras 
kroppsuppfattning, 
och i andra hand 
studera om 
förebyggande 
massage hjälper 
kvinnorna att leva 
och acceptera sin 
förändrade kropp. 

Djup intervjuer 
med kvalitativ 
ansatts. 
Studiegruppen var 
3 kvinnor som har 
genomgått en 
mastektomi.  

 

Kvinnorna 
upplevde 
mastektomin som 
en negativ 
påverkan på 
kroppsuppfattninge
n och sin identitet. 

Grad І 

Crompvoets, S. 
(2006),  
Comfort, Control, 
or Conformity: 
Women Who 
Choose Breast 
Reconstruction 
Following 
Mastectomy 
.Health Care for 
Women 
International, 
27(1), 75-93. 
Australien 

Förklara hur en 
bröstrekonstruktion 
kan få 
självförtroendet 
tillbaka hos en 
kvinna som 
genomgått en 
mastektomi. 

Djup intervjuer 
med kvalitativ 
ansatts.  
Studiegruppen var 
5 kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi.  

 

Att göra bröst 
rekonstruktionen 
var ett sätt för 
kvinnan att känna 
sig normal igen, 
och att få tillbaka 
sin kvinnlighet och 
sexualitet efter 
mastektomin.   

Grad 
ІІ 

Hill, O, & White, 
K (2008). 
Exploring 
womens 
experiences of 
TRAM flap 
breast 
reconstruction 
after mastectomy 
for breast cancer. 
Oncology 
Nursing Forum, 
35(1), 81-88. 

Förklara och 
beskriva kvinnors 
upplevelser av 
TRAM flap 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi. 

Intervjuer med 
semi strukturerade 
frågor med 
kvalitativ ansats. 
Studiegruppen var 
kvinnor som 
genomgått en 
TRAM flap kirurgi 
efter en 
mastektomi 6-24 
mån innan studien. 
Pratar engelska, Är 
äldre än 18 år. 
Urvalet var 10 

Kvinnorna 
upplevde en 
förändrad 
kroppsbild, 
likformighet och 
sexualitet efter 
mastektomin. Efter 
mastektomin var 
omställningen till 
den nya kroppen en 
stor och rädslan för 
att inte bli förstådd 
av andra var stor. 

Grad І 
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Australien kvinnor som 
representerade hela 
populationen i 
åldern 39-59 år. 

Langellier, K-M 
& Sullivan, C-F 
(1998). Breast 
Talk in Breast 
Cancer 
Narratives. 
Qualitative health 
research, 8 (1), 
76-94. Kanada 

Att granska vad 
kvinnorna tycker 
om sina bröst och 
om hur dem pratar 
om bröstcancer. 
Vad innebär det för 
kroppsuppfattninge
n, kvinnligheten och 
sexualiteten. 

Intervjuer med 
kvalitativ ansats. 
Studiegruppen var 
17 kvinnor i åldern 
30-64 år med 
diagnostiserad 
bröstcancer. Alla 
kvinnor har 
genomgått 
omfattande 
cancerbehandling 
och majoriteten 
mastektomi.     

Kvinnornas relation 
till sin kropp, hälsa 
och sjukdom visar 
sig ofta vara 
mångsidig och 
komplext. Känslan 
är individuell och 
alla kvinnor tar 
emot den 
förändrade kroppen 
på olika sätt.   

Grad І 

Lloyd, S-M., 
Watson, M., 
Oaker, G., Sacks, 
N., Querci Della 
Rovere, U & Gui, 
G(2000). 
Understanding 
the experience of 
prophylactic 
bilateral 
mastectomy: a 
qualitative study 
of ten women.  
Psycho-
Oncology. 9, 
473-485. England 

Att få en fördjupad 
förståelse för 
kvinnor som har 
genomgått en 
profylaktisk 
mastektomi och att 
förstå individuella 
erfarenheter och 
psykologisk 
anpassning. Även 
att få fram bättre 
förståelse om hur 
man ska hjälpa 
kvinnorna och deras 
familjer. 

Djupa intervjuer 
med kvalitativ 
ansats. 
Studiegruppen var 
10 kvinnor som har 
genomgått en 
profylaktisk 
mastektomi. 

Studien påvisar att 
kvinnor upplever 
många olika 
känslor I samband 
med mastektomin 
från smärta och 
chock till acceptans 
over sin situation. 
Familjerna 
upplevelser av oro 
och ovisshet 
presenteras också. 

Grad І 

Mandersson, L., 
& Stirling, L 
(2007). The 
Absent breast: 
Speaking of the 
mastectomied 
body. Feminist & 
Psychology, 17 
(1), 75-92. 
England 

Att undersöka 
kroppsuppfattninge
n hos kvinnor som 
har opererat ett eller 
båda brösten med 
profylaktisk 
mastektomi på 
grund av cancer. 

Narrativa 
strukturerade ”face 
to face” intervjuer 
och frågeformulär 
med kvalitativ 
ansats.   

Studiegrupp var 20 
kvinnor mellan 
åldern 35-78 år. 

Kvinnorna 
upplevde att 
kroppsuppfattninge
n och självkänslan 
blev sämre efter 
mastektomin. Ärren 
tyckte även 
kvinnorna var svåra 
att acceptera då de 
kände sig fula. 

Grad І 

McDonough,M-
H., Sabiston, C-
M & Crocker, P-
R (2008). An 

Att upptäcka 
förändringar av 
kroppsuppfattninge
n och upplevelse av 

Intervjuer med 
kvalitativ ansats. 
Studiegruppen var 
14 kvinnor som 

Projektet påverkade 
kvinnornas 
självbild och 
kroppsuppfattning 

Grad І 
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Interpretative 
Phenomenologica
l Examination of 
Psychosocial 
Changes among 
breast cancer 
Survivors in their 
first season of 
Dragon boating. 
Journal of 
applied sport 
psychology, 20, 
425-440. England 

socialt stöd hos 
bröstcancer 
överlevande som 
deltar i ett nytt 
projekt. 

deltagit i ett 
projekt efter 
bröstcancer. 
Samtliga kvinnor 
har genomgått en 
mastektomi 

positivt. Innan 
projektet kände sig 
kvinnorna 
deprimerade och 
upplevelsen av sin 
förändrade kropp 
var negativ. Efter 
projektet fann 
kvinnorna 
samhörighet med 
varandra och har 
blivit mer öppna 
för att prata om 
sjukdomen, och 
dem fick det lättare 
att leva med den 
nya kroppen. 

Truelsen, 
M(2003). The 
meaning of’ 
reconstruction’ 
within the lived 
experience of 
mastectomy of 
breast cancer. 
Counselling and 
psychotherapy 
research, 3(4), 
307-314. 
Skottland. 

Att förstå meningen 
av 
bröstrekonstruktion 
utifrån kvinnors 
egna levda 
erfarenheter efter en 
mastekomi. 

8 kvinnor i åldern 
40-58 år som hade 
genomgått en 
mastektomi 
intervjuades med 
kvalitativ ansats. 4 
kvinnor hade gjort 
en direkt 
bröstrekonstruktio
n, 2 hade gjort 
rekonstruktion 
senare och 2 hade 
avstått 
rekonstruktion 
helt.    

Kvinnorna 
upplevde en 
förändrad 
kroppsuppfattning 
och sexualitet. 
Dom tyckte även 
att mastektomin 
hade påverkat deras 
sociala liv. 

Grad  
І 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

And then, when I 
woke up and I put 
my hand 
down…And I 
thought, “thats it, 
they’ve gone now”. 
It was like part of the 
life had gone sort of 
thing…I used to 
spend all day 
sometimes, just 
sitting there crying 

Jag vaknade och tog 
handen nedåt och 
tänkte att nu är dem 
borta.  En del av mitt 
liv var borta. Ibland 
spenderade jag dagar 
med att bara gråta. 

Förlusten av brösten 
var svår att acceptera 
och att finna tröst var 
svårt. 

Känslan av förlust 

And you feel you’re 
not a woman, you’re 
not…And they never 
said, you know, the 
loss of feelings 
gonna go completely. 
I just presumed I’d 
have…yeah, okay, it 
would be a bit numb, 
but I’d have 
something there 

 

Du känner dig inte 
som en kvinna. Dom 
sa aldrig att 
känslorna försvinner. 
Jag insåg att jag 
skulle bli lite 
onaturlig, men jag 
skulle ha någonting 
där. 

Att förlora brösten 
innebar förlorad 
kvinnlighet. 

Känslan av förändrad 
kvinnlighet 

The women’s 
statements suggested 
that their experience 
of breast loss had 
affected their social 
identity. All 
mentioned 
concealment, 
withdrawal, concern 
about others 
noticing, self-
consciousness and 
changed behavior 
with family/partners.  

 

Att förlora ett bröst 
påverkar den sociala 
identiteten. 
Kvinnorna nämnde 
oro för döljandet, 
tillbakadragandet och 
att andra skulle 
märka någonting. 
Beteendet 
förändrades även 
med partnern 
/familjen.   

Förändrat 
förhållningsätt mot 
sin familj och andra 
på grund av att 
kvinnan känner oro. 

Påverkad social 
identitet  

 

The sexualized 
breast incorporates 
both the look and the 
feel of breasted 

Bröstet har betydelse 
för utseendet och 
känslor. Att ha bröst 
innebär att man kan 

Förlust av bröst har 
en tydlig påverkan på 
sexualiteten för 

Påverkad sexualitet 



 

19 
 

experience. Feeling 
sexual “being present 
to myself sexually”, 
involves both sexual 
desirability to others 
and feeling sexual 
desire one self. The 
sexualized breast 
belongs not only to 
others – children, the 
normalizing gaze, 
husbands and lovers 
– but also to self 

vara sexuellt 
attraktiv för sig själv 
och andra.    

kvinnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


