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Sammanfattning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor som ofta kräver 

farmakologiska behandlingar i kombination med operation för optimal återställning. En 

resektion av antingen en bit av bröstet eller borttagning av hela bröstet, så kallad 

mastektomi är vanligt. En mastektomi leder många gånger utöver det fysiska lidandet 

till ett psykiskt lidande på grund av en drastisk förändring av den kvinnliga kroppen. En 

förändring som påverkar kvinnans subjektiva upplevelse av sig själv och omvärlden.  

Syftet med studien är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi orsakad 

av bröstcancer. Metoden för studien är en litteraturstudie som består av en analys av sex 

kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Studiens resultat presenteras med två teman: Det 

förlorade bröstet samt att gå vidare och fem subteman: Den förändrade spegelbilden, 

identitetslöshet, förlorad kvinnlighet - en halv kvinna, behov av stöd samt acceptans- 

försoning. Resultatet visar att det finns kvinnor som har lättare att acceptera att ha blivit 

mastektomerade än andra även om majoriteten av kvinnorna upplevde kroppskomplex 

till följd av mastektomin. De kände sig fula och okvinnliga. De kände inte igen sin 

kropp vilket i många fall resulterade i en identitetskris där de kände att de förlorat en del 

av sig själva och behövde därför lära sig leva på nytt. Studiens resultat är av betydelse 

för sjuksköterskan för att kunna få ökad kunskap om mastektomins psykiska påverkan 

på kvinnor för att därmed kunna möta det ökade behovet av stöd som kan uppstå efter 

mastektomin.  

Nyckelord: Mastektomi, bröstcancer, upplevelse, identitet, kvinnlighet. 
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INLEDNING 
 

I Sverige diagnostiseras omkring 61 000 patienter med cancer varje år. Varav drygt 9000 

diagnostiseras med bröstcancer, vilket motsvarar ca 20 nydebuterade 

bröstcancerpatienter varje dag. Bröstcancer är därmed den vanligast förekommande 

cancersjukdomen hos kvinnor (Cancerfonden 2016). 

 

Vårt intresse för studieämnet väcktes då bröstcancer är den cancersjukdom som står oss 

båda nära med drabbade anhöriga. Det är en sjukdom som syns och hörs i samhället, det 

talas om på radio, i tidningar och på tv. Det är mycket tal om att bota den fysiska 

sjukdomen men inte mycket om den psykiska påverkan behandlingen kan medföra. 

Därför vill vi öka vår förståelse för den eventuella psykiska påfrestningen kvinnorna 

genomgår för att kunna föra vidare kunskapen och öka stödet som vi sjuksköterskor kan 

bidra med.  

 

Mastektomi är en operation som räddar livet på många men kan även kvarlämna en 

känsla av att vardagen inte blir sig lik hos de drabbade kvinnorna. Där det tidigare 

funnits bröst som förknippades med kvinnans känsla av kvinnlighet kvarstod efter 

mastektomin en platt bröstkorg och känslan av förlorad kvinnlighet (Archer, Holland & 

Montague 2016). En numera frisk kropp men hos många kvinnor ett kvarstående skadat 

psyke som lider av konsekvenserna av den förändrade kroppsbilden och den förändrade 

identiteten medför. Mastektomins påverkan på kvinnan som resulterat i ett 

sjukdomslidande och en förändrad tillvaro. Något som kan väcka en overklighetskänsla 

som exemplifieras med citatet nedan uttryckt av en kvinna efter genomgången 

mastektomi: 

 

”Ibland kan jag undra om det verkligen har hänt. Kanske var det en dröm alltihop. En 

dröm av den där sorten som är så tydlig att den hänger sig kvar i medvetandet, lika klar 

som vilken minnesbild som helst. Så kan det kännas när jag tänker tillbaka. Som en 

dröm verkligt men ändå overkligt. Så osannolikt alltihop. Men det var ingen dröm” 

(Wachtmeister 1997, s. 13). 
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BAKGRUND 

BRÖSTCANCER 

Den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor är bröstcancer med drygt 9000 

cancerdiagnoser per år. Majoriteten av de drabbade blir återställda efter behandling vid 

tidigupptäckt. Om tumören inte upptäcks i tid och den hunnit sprida sig till andra 

vävnader kan den drabbade trots detta ändå leva ett normalt liv efter operation och andra 

behandlingar. Om tumören hunnit sprida sig till andra vävnader kan den drabbade ändå 

leva ett normalt liv efter operation och andra behandlingar trots en kvarstående cancer 

(Cancerfonden 2014). 

 

Bröstcancerns primärtumör bildas i mjölkkörtlarna eller i mjölkgångarna. Faktorer som 

kan påverka risken att drabbas av bröstcancer är ålder, höga nivåer östrogen, långtids 

hormonbehandlingar, tidigare bening bröst sjukdom, övervikt, utsättning för strålning, 

att ha ökad mängd bröstkörtelvävnad, hög alkoholkonsumtion och ärftlighet ökar risken 

för bröstcancer (Mahon 2011, ss. 11-14).  

 

Bröstcancer har olika stadium beroende på hur mycket tumören hunnit utvecklas. Det 

första och tidigaste stadiet kallas cancer in situ och innebär att den enbart växer i 

cellagret där den bildats. När tumören vuxit och blivit över fem centimeter stor börjar 

den sprida sig till lymfkörtlarna. Slutligen innebär det sista stadiet att primärtumören 

bildat dottertumörer, spridit sig till andra organ och metastaserat (Mahon 2011, ss. 66-

69). 

 

Vid diagnossättning kombinerar oftast läkaren olika undersökningar. En klinisk 

undersökning med noga observation av bröstets form och färg samt palpation av bröst 

och lymfkörtlar. Därefter undersöks bröstet med mammografi och eventuellt ultraljud 

för att se tumörer som inte går att känna samt bedöma om de är elak- eller godartade 

och slutligen tas ett cytologi prov från tumören för bedömning av tumörens art (Bergh, 

Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall 2007, s. 41). 
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Det finns flera olika behandlingar för bröstcancer. Operation, strålning, cytostatika och 

andra läkemedel kombineras ofta för optimal effekt. Behandlingen påbörjas till mesta 

dels med en operation, i vissa fall inledningsvis även med medicinskbehandling 

framförallt vid tumörer större än 5cm för att minska tumörens storlek för att få bättre 

operations förutsättningar. Antingen opereras en del av bröstet bort eller hela, detta är 

beroende på vilken sort av bröstcancer kvinnan är drabbad av. Opereras hela bröstet bort 

kallas detta en mastektomi (Brandberg et al. 2007, ss. 55-59). 

 

VÅRDVETENSKAP 

Tidigare studier gjorda på kvinnor som genomgått en mastektomi påvisar fynd av 

psykisk ohälsa på grund av känslan av hotad helhet och identitet. Detta på grund av den 

förändrade självbilden som uppstod hos många till följd av mastektomin då kroppen 

efteråt kändes främmande och ändrade förhållandet till sig själv och andra (Grogan & 

Mechan 2016). Varje kroppslig ändring innebär en förändring i vår tillgång till världen 

och livet som därmed hotar hela existensen och leder till ett lidande (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 133). Ett exempel på vad en förändrad tillgång till världen kan 

innebära är följande citat från en kvinna som drabbats av bröstcancer och genomgått en 

mastektomi: 

 

”Allt var som vanligt och ingenting var som vanligt. Det var nytt och osäkert och 

skrämmande. Vad det betydde visste jag inte än. Men jag hade en bestämd känsla av att 

som förut kunde det aldrig mer bli. Något hade förändrats, inte bara i min kropp utan i 

hela min tillvaro. Jag var annorlunda. Och min upplevelse av omvärlden var 

annorlunda”(Wachtmeister 1997, s. 53). 

 

Livsvärld 

Livsvärlden definieras som människors erfarenhetsvärld. Världen som vi erfar den. Den 

är personlig och unik för alla. Livsvärlden existerar inte utan människan, utan utvecklas 

tillsammans med den levda kroppen. Det är genom vår levda kropp som hälsa, 

välbefinnande, lidande och sjukdom visar sig (Dahlberg & Segesten 2010, ss.128-129). 

Den mångdimensionella människan är en enhet av kropp, själ och ande. En konstant 



4 

 

enhet av alla delar. Människan kan inte uppfattas som avskild från världen hon lever i 

utan formas av ett konstant samspel med människorna och miljön i sin omgivning. 

Kroppen är en bärare av våra erfarenheter, historia, mening och självbild (Wiklund 

2003, ss. 46-47). ”Människan kan inte vara människa utan kropp, samtidigt är bara en 

kropp inte en levande människa” (Wiklund 2003, s. 48).   

 

Hälsa 

Människans självbild och upplevelse av sig själv är av betydelse för att förstå hälsa och 

ohälsa (Wiklund 2003, s. 78). Vår självbild är synen på oss själva som vi genom vår 

uppväxt bildat via interaktion med betydande människor i vår omgivning. Denna 

självbild påverkar oss i vårt vardagliga liv. En uppfattning som påverkar våra 

handlingar, hur vi uppfattar andra, oss själva och våra känslor. Vid bekräftelse av 

omgivningen blir den positiva självbilden förstärkt och vid utebliven bekräftelse kan 

den negativa självbilden vara övervägande vilket leder till självkritik (Cullberg Weston 

2005, s. 17).  Hälsa är relativt, och ser olika ut för alla. Det är en del av livet som är 

präglas av människans förhållande till omvärlden och är alltså kopplad till människan 

som helhet (Wiklund 2003, ss. 78-79). 

 

Lidande 

Lidandet är den mest dominerande upplevelsen i människans värld som grundas i olika 

delar av livet (Wiklund 2003, s.102). En gemensam faktor för allt lidande är en 

separation från sig själv. Hälsan som helhet som erfarits innan sjukdom är nu rubbad. 

Hälsan och lidandet är därför i ett ständigt samspel då lidandet uppstår när helheten är 

hotad (Wiklund 2003, ss. 98-99). 

 

När upplevelsen av hotad helhet uppstår hos människan skapas ett lidande. Det kan vara 

orsakat av känslan att kroppen sviker ens egna förväntningar och omvärldens till följd 

av sjukdom eller skada. Vår identitet är kopplad till vår prestation, hur vi ser ut och 

fungerar. Om sjukdom eller skada orsakar begränsning i det som vi tidigare känner till 

som att leva det vanliga livet vi vill och önskar leva kommer det påverka identiteten. 
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Lidandet föds ur de hot mot identiteten sjukdomen orsakat. Kroppen lider inte utan den 

lidande är personen som upplever känslan. Då vi är vår kropp kopplas lidandet till 

kroppens person och inte den fysiska kroppen (Wiklund 2003, ss.102-104). Detta 

exemplifieras med nedanstående citat där en bröstcancerdrabbad kvinna talar om det 

upplevda lidandet: 

”Ändå var den fysiska smärtan inte så förfärlig. Kanske hade den varit det om inte den 

psykiska varit så mycket starkare. Det var den psykiska smärtan som gjorde ont. Den 

satt i bröstet, mellangärdet, i pannan, i kinderna och bakom ögonlocken” 

(Wachtmeister 1997, s. 55). 

 

Subjektiv kropp 

Genom fenomenologin och existensperspektivet med livsvärlden som utgångspunkt 

uppfattas kroppen som en subjektiv kropp. En subjektiv kropp är levd med erfarenheter, 

upplevelser och minnen, den är tänkande, kännande och tyckande. Människan är sin 

kropp. Det är genom den vi lever, utan kroppen finns det inget liv. Kroppen är 

existensens centrum det är runt den allt cirkulerar. Det är kroppen som ger oss fäste i 

världen. Detta innebär att varje kroppslig ändring innebär en förändring i vår tillgång till 

världen och livet. Något som blir tydligt vid närvaro av sjukdom, skada eller annan 

form av lidande. Dessa åkommor drabbar inte bara den fysiska kroppen utan hela 

existensen och stör den subjektiva kroppen (Dahlberg & Segesten 2010, ss.127-

134).”Varje förändring i den ”levda” kroppen medför en förändring av tillgången till 

ett liv” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 134). En förändring som exemplifieras av en 

bröstcancerdrabbad kvinnas kroppsuppfattning efter genomgången mastektomi: 

 

”Kroppen kändes inte längre som den tillhörde mig. Det är inte jag. Det kan inte vara 

jag… Jag är inte längre den jag var nyss. Det förvånar mig att folk inte stirrar på mig. 

Det borde ju synas lång väg. Att jag inte är som andra människor. Att jag är en 

cancerpatient” (Wachtmeister 1997, s. 62-63). 
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KROPPSUPPFATTNING EFTER MASTEKTOMI 

Kvinnorna talade efter mastektomin om cancern som något som hade invaderat deras 

kroppar och inte gav dem något annat val än mastektomi. De beskrev även vilka 

psykiska konsekvenser mastektomin medförde. Konsekvenser som Gorgan och Mechan 

(2016) exemplifierar som en våg av känslor vilket medförde kroppskomplex med 

känslan av att vara ful och oattraktiv. Detta bidrog till att den psykiska 

läkningsprocessen var betydligt längre än den fysiska. Mastektomin hade givit 

kvinnorna en chans att överleva men även skadat deras syn på sig själva. 

 

Archer, Holland och Montague (2016) lyfter i  en studie kvinnors känslomässiga 

process efter att ha genomgått en mastektomi där det tog tid för kvinnorna att förstå vad 

som inträffat och även tid att känna efter saknaden av vad de beskrev som den borttagna 

kroppsdelen. Det var först efter de fått egen tid med sin kropp som förändringar av 

självbilden hamnade i fokus. Kvinnorna beskrev hur de kände att deras kropp blev 

missformad. Efter att kvinnorna hade haft tid att reflektera uppstod frågor om framtiden 

och livet. En del av kvinnorna uttryckte att det var som att de var tvungna att hitta en ny 

vardag i sin tillvaro, ett nytt sätt att leva och att inte vara rädda för att acceptera 

sjukdomen. Andra kvinnor i studien uttryckte att de inte klarade av att se sin kropp, de 

skämdes över sin kropp och kunde uppleva sig själva som en ”halv-kvinna”. Dessa 

kvinnor kvarstod med frågan om de någonsin skulle acceptera den livsförändring de 

genomgått. Manderson och Sterling (2007) belyser i sin studie att kvinnorna drabbades 

av ett psykiskt lidande som en följd av den traumatiska upplevelsen mastektomin 

medförde. Detta skapade problematik i att acceptera sin tillvaro när kvinnornas normala 

vardag ersattes med rädsla och ovisshet. Det psykiska lidandet som uppstod krävde 

behandling för att åtgärda vilket ökade belastningen på vården. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och som ofta kräver 

farmakologiska behandlingar i kombination med operation. Tidigare forskning visar att 

patienter som drabbas av bröstcancer kan uppleva att kroppen sviker, orsakar 
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sjukdomslidande och en identitetskris (Archer, Holland & Montague 2016). Problemet 

som uppstår för dessa kvinnor är bland annat det psykiska lidandet som begränsar deras 

möjlighet att bearbeta situationen och att gå vidare i livet. Detta skapar i sin tur en ökad 

belastning för vården då det inte enbart handlar om ett fysiskt lidande men även ett 

psykiskt lidande som kan kräva behandling. Frågeställningen som ska besvaras med 

föreliggande studie är hur kvinnor ser på sin kropp efter en mastektomi vid bröstcancer.  

Sådan kunskap är av betydelse för att kunna öka förståelsen av kvinnornas situation hos 

sjuksköterskan och därmed ge insikter i hur stödet till kvinnan före och efter 

mastektomin kan utvecklas.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning efter mastektomi orsakad 

av bröstcancer. 

 

METOD 

Metoden för studien är en litteraturstudie enligt Axelsson (2015, ss. 218-219) som 

bygger på både kvalitativa och kvantitativa artiklar relevanta för valt område. 

 

DATA  

Datan studien bygger på är tidigare forskning. Två artiklar är kvantitativa som 

innehåller tabellsammanställningar av andelen kvinnor som drabbas av kroppskomplex, 

ångest, depression eller sänkt självförtroende. Resultatet är grundat på åtta studier med 

sex kvalitativa samt två kvantitativa studier. De inkluderade artiklarna är utförda i olika 

delar av världen då begränsning av land inte var något kriterium i sökprocessen. Detta 

för att få en så bred bild som möjligt. Artiklarna är från Sverige, Australien, Polen, 

Schweiz, England, Portugal och Taiwan. 

 

DATAINSAMLING 

Datainsamlingen utfördes i form av sökande efter publicerade studier med kvalitativ 

samt kvantitativ ansats. Databaserna som användes i sökprocessen var inriktade på vård 

och medicin. Dessa databaser var PubMed, Medline och Chinal. Avgränsningen av 
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sökandet gjordes genom att begränsa sökningen med att sökta artiklar skulle finnas i 

fulltext, vara peer-reviewed, skrivna på engelska och inte vara äldre än 10 år gamla 

alltså från år 2006. 

 

Inklusionskriterierna för datainsamlingen var att de deltagande kvinnorna i de olika 

studierna skulle ha fått diagnosen bröstcancer, genomgått en mastektomi med eller utan 

rekonstruktion, ha en varierande bredd i ålder samt en variation i tidsförloppet mellan 

mastektomin och utförd studie. Våra sökord som var: mastektomi, bröstcancer, 

upplevelse och kroppsuppfattning gav på de olika databaserna totalt 595 träffar då tre 

databaser användes som till mestadels gav likadana träffar. Av totalt 595 artiklar var det 

ungefär 30 artiklar som stämde in på inklusionskriterierna. Av dessa 30 artiklar valdes 

åtta artiklar som blev till grund för studiens resultat med sex kvantitativa och två 

kvalitativa artiklar (Tabell 1). Studiens exklusionskriterier var aspekter som inte var 

relevanta för vår studie exempelvis sexualitet, moderskap och bröstrekonstruktion.  

 

Tabell 1. Sökhistorik 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal inkluderade 

Cinahl Body image and 

Mastectomy 

74 3 

PubMed Body image and 

Mastecromy and 

Experience 

42 1 

Medline Body image and 

mastectomy 

419 2 

Cinahl Body image and 

Mastectomy and 

Breast cancer 

60 2 

 

DATAANALYS 

Studiens analys är grundad på Axelssons metod för kvalitativ forskning (Axelsson 2015, 

ss. 212-213). Efter att datan var insamlad bestående av sex kvalitativa och två 

kvantitativa artiklar läste var och en av författarna studierna enskilt samtidigt som 

markeringar och anteckningar fördes vid läsning för att bedöma om artiklarna svarade 
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på studiens syfte samt för att kartlägga återkommande kategorier. Därefter diskuterade 

författarna innehållet för bättre förståelse. Sedan granskades materialet. Granskingen 

innebar färgmarkeringar av materialet som utgjorde likheter och skillnader av innehåll. 

Därefter utfördes en sammanställning av studiernas syfte, metod, urval och de viktigaste 

resultaten i en tabell. Sammanställningen blev ett underlag som belyser studiernas 

väsentliga delar (Bilaga 1). Tabellen användes även som ett hjälpmedel vid studiens 

resultat då de underlättade kategoriseringen av teman och subteman. Detta för att skapa 

en följsamhet genom studiens resultat. 

 

 

RESULTAT 

Kvinnors upplevelser av tiden efter en mastektomi illustreras genom följande två teman: 

Det förlorade bröstet och Att gå vidare. Temana stöds av fem subteman enligt tabell 2.  

 

Tabell 2. Resultatets tema samt subtema 

 

Tema Subtema 

Det förlorade bröstet - Den förändrade spegelbilden 

- Identitetslöshet 

- Förlorad kvinnlighet- “En halv 

kvinna” 

 

Att gå vidare 

 

- Behov av stöd 

- Acceptans - Försoning 

 

DET FÖRLORADE BRÖSTET 

Det mastektomerade bröstet upplevdes inte bara som ett förlorat bröst och en förlorad 

kroppsdel utan det påverkade hela kvinnan och hennes tillvaro. Det påverkade hennes 

uppfattning om sig själv, hennes känsla av helhet samt att hon ifrågasatte sin kvinnliga 

identitet.  

Den förändrade spegelbilden 

Majoriteten av kvinnorna uttryckte svårigheter med att se sitt bröst i spegeln för första 

gången. De uttryckte rädsla över vad spegelbilden skulle visa. Freysteinson, Deutsch, 
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Sisk, Wuest och Cesario (2012) skriver om fyra olika huvudteman som beskriver 

stadierna kvinnan genomgår efter mastektomin, dessa teman är ”jag är, jag bestämmer, 

jag ser och jag ger samtycke”. Stadierna beskriver kvinnans upplevelser från att se sig 

själv i spegeln för första gången efter operation till eventuell acceptans av spegelbilden 

och hur känslorna bearbetades genom de olika stadierna. 

 

Tankar som uppstod för kvinnorna efter mastektomin var antingen energigivande eller 

nedsättande. Energigivande genom en känsla av lättnad att cancern äntligen var borta 

med ett ärr som påvisade en vunnen kamp. Men för somliga även nedsättande då den 

tidigare spegelbilden nu var förändrad och ansågs vara onormal. Tankar som väcktes var 

frågor om livet. Att ha en andlig tro och tankar om hur de kunde hjälpa andra hjälpte 

kvinnorna att gå vidare. Det bidrog till att de kunde hjälpa andra kvinnor i samma 

situation genom att förmedla positiva tankar. Andra uttryckte ängslan och oro över om 

deras nära och kära inte skulle acceptera operationsområdet. Vissa kvinnor oroade sig 

över om folk i omgivningen skulle kunna se och veta att de genomgått en mastektomi, 

trots att de använde protes (Freysteinson et al. 2012). 

 

De flesta kvinnorna hade valt att distansera sig från cancern genom att kalla sjukdomen 

för ”den”, ”det” eller ”cancern”. De led av kraftigt nedsatt självförtroende vid tanken på 

samhällets kvinnoideal, de kände sig oattraktiva och att de saknade all libido. Medan 

andra kvinnor stärktes av mastektomin och synen av sitt ärr i spegeln. De vägrade att 

acceptera den västerländska bilden av kvinnoidealet (Gorgan & Mechan 2016). 

 

Att se sig själv i spegeln, även för en kort stund kunde väcka många olika känslor för 

dessa kvinnor. Mötet var unikt för var och en. Hur de mötte sin spegelbild var beroende 

av personliga motiv så som nyfikenhet och att känna sig tvungen att kunna lägga om 

såret, eller för att snygga till sitt utseende. Hur de såg sig själva i spegeln kunde enligt 

Freysteinson et al. (2012) vara på tre sätt. De såg sin spegelbild ur synen av hur de såg 

ut just då, de såg sig ur synen med hur de har sett ut tidigare, och genom att förstå vad 

de genomgått. Kvinnorna hade redan en bild i huvudet av vad de skulle se när de tittade 

sig i spegeln. En bild som påverkades av en tidigare uppfattning, förväntan och 

hoppfullhet. Varje kvinna bildade sig olika uppfattningar och förståelse av vad de fick 
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se. Alla tjugo kvinnor i studien uppfattade delar av sin kropp som missformad, tjock 

eller ful, de kände sig som en ”mindre kvinna” vid synen av sin spegelbild, en syn som 

väckte en emotionell våg av känslor. Denna självbild framträdde i form av många 

känslor såsom skam, chock, överraskning, ovärdighet, äcklad, frustration, ilska, rädsla, 

smärta, sorg, lättnad och lycka. Det sätt som kvinnorna såg sin reflektion av 

spegelbilden var avgörande för hur de uppfattade sitt lidande och möjligheten att gå 

vidare med livet. Då många kvinnor upplevde svårigheter med att möta sin egen 

spegelbild på grund av lidandet som väcktes kunde de inte hantera vad de genomgått. 

Lidandet var associerat med sorg, ledsenhet, smärta och frustration. 

 

Identitetslöshet 

Kvinnans identitet är en del av hennes kropp. Vid förändring av den fysiska kroppen 

kan identiteten rubbas. I studien beskriver författarna att det är omgivningens och ens 

egen uppfattning om kroppen som formar identiteten. Identiteten sägs vara grundad i 

varje människas egen uppfattning av vad den innefattar (Piot Zeigler, Sassi, Raffoul & 

Delaleye 2010) Många kvinnor funderade mycket på hur andra såg på dem och deras 

nya kropp. Bröstcancerdrabbade kvinnor som var i behov av en mastektomi upplevde 

ofta före mastektomin och även efter en rädsla för att förlora sin kvinnlighet i alla dess 

aspekter. Samtidigt kunde den känslan utgöra en identitetskris (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012). Identitetskrisen uppstod som en följd av mastektomin, då kroppen 

kvinnan levt med hela sitt liv plötsligt genomgick en förändring. Trots att mastektomi 

var ett kirurgiskt ingrepp var det sällan operationen som var det jobbiga för kvinnorna, 

utan det var det psykiska ärret och den förändrade tillvaron som påverkade deras 

självbild och identitet (Piot-Ziegler et al. 2010). 

 

Många kvinnor som genomgått en mastektomi kände sig ur balans. De upplevde ett 

sänkt självförtroende som inte enbart grundades i mastektomin, utan i hela 

behandlingsprocessen och tanken av att efteråt inte kunna ha samma relation till 

omvärlden som tidigare. Deras självmedvetenhet bidrog till att kvinnorna kände sig 

utstirrade av andra kvinnor och bidrog till ännu mer osäkerhet kring deras kropp. 

Samtidigt som vissa kvinnor fann styrka i att gå emot samhällets kvinnoideal och bilda 
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egna ideal. Deras kroppar efter mastektomin gav dem förändrade identiteter och de 

möttes med tanken av att de var tvungna att integrera den nya identiteten i sina liv. 

Medan många kvinnor hade svårigheter med att känna sig bekväma i sin nya kropp. 

Kvinnorna kände sig frånkopplade från sina kroppar och de kände att deras kroppar 

hade svikit dem. Där de inte ens längre kunde klä sig som de brukar och ville (Gorgan 

& Mechan 2016). 

 

Flera kvinnor talade om en tomhetskänsla, obalans och en rubbad tillvaro som uppstod 

som en följd av det förlorade bröstet. I samband med känslan av tomhet upplevde 

många att de inte längre kunde identifiera sig själva i den nya kroppen och med det 

uppstod en känsla av att de tog avstånd från sin kropp (Piot-Ziegler et al. 2010). De 

kvinnor som förknippade bröstförlusten med en identitetsförlust upplevde svårigheter 

med att upprätthålla sin vardag som den varit tidigare. De upplevde begränsningar på 

grund av självmedvetenhet och osäkerheten av att känna att de behövde skyla sig. 

Därför försökte de undvika att vistas i sammanhang där de var tvungna att vara mer 

lättklädda och där de behövde klä av sig för att de inte ville dra omgivningens 

uppmärksamhet till operationsområdet (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). En 

upplevd mastektomi påverkade inte bara det fysiska utan även det psykiska. Det 

skakade om hela kvinnans tillvaro och påverkade hennes identitet där hon efteråt var 

främmande för sig själv. En upplevelse som bidrog till känslan av identitetsförlust (Piot-

Ziegler et al. 2010). 

 

Förlorad kvinnlighet- “En halv kvinna” 

Många kvinnor förknippade sina bröst med feminitet och att vara kvinnlig. Att genomgå 

en mastektomi fick kvinnorna i studien att inse att de var tvungna att konfronteras med 

sina kroppar. Dessa kvinnor hade inget annat val än att behöva reflektera över hur deras 

kropp såg ut före operation och ställdes då inför bilden av hur den såg ut efteråt. Detta 

bidrog till att kvinnorna drabbades av en psykisk påfrestning med känslor som bitterhet 

och orättvisa (Piot-Ziegler et al. 2010). Samtidigt som kvinnor beskrev förlusten av ett 

bröst som ett hinder från att leva ett normalt liv där de inte längre kunde vara lika 

bekväma i vardagliga sammanhang som tidigare, där de helatiden blev påminda om 
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saknaden av bröstet. Flera kvinnor kände en ängslan och oro över sin nya kropp, men 

det fanns också den andelen kvinnor som inte ville förknippas med den traditionella 

synen och normerna om hur en kvinna skulle se ut (Gorgan & Mechan 2016). 

 

Majoriteten av kvinnorna menade att de blev mer medvetna och osäkra över sin kropp. 

Genom att de blev mer självmedvetna fokuserade de på hur kroppen såg ut efteråt och 

det bidrog till att de upplevde sin kropp som annorlunda (Gorgan & Mechan 2016). Det 

borttagna bröstet påverkade hela kvinnans tillvaro och förändrade hennes självkänsla. 

Flera drabbade kvinnor refererade till sina bröst som en del av hela deras tidigare kropp, 

att förlusten av brösten påverkade hela deras liv och hur de talade om sin kropp och sin 

kvinnlighet. En kvinna i studien beskrev det som att mastektomin gjort henne till en 

halv kvinna (Manderson & Sterling 2007). 

 

Det kroppsideal som fanns i dagens samhälle och vad som ansågs vara socialt accepterat 

om hur en kvinna skulle se ut spelade en avgörande roll i den mastektomerade kvinnans 

självkänsla. Det faktum att kvinnor ställdes inför de psykiska utmaningarna av att hela 

tiden jämföra sin kropp med vad som förväntades av samhället var en förändring som 

var jobbig för många. En upplevelse de inte behövt genomlida på samma sätt tidigare 

och som väckte en känsla att inte passa in vilket påverkade hela deras känsla av 

kvinnlighet. Den påverkade även deras självkänsla och hur de upplevde sin kropp. Att 

behöva genomgå en mastektomi upplevdes för många som att börja om på nytt, att de 

var tvungna att hitta ett nytt sätt att vara en kvinna igen. En av kvinnorna i studien 

uttryckte att hon inte var redo för att vara en pojke. Inte för att brösten var allt för henne 

men det var en stor del av hennes kvinnlighet och vad hennes liv som kvinna kretsade 

kring (Piot-Ziegler et al. 2010). Moreira och Canavarro (2010) skildrar i sin kvantitativa 

studie med stöd av en tabellsammanställning hur kvinnor som genomgått en mastektomi 

upplevde sin kropp. Kvinnors uppfattning avsina kroppar förändrades och antalet 

kvinnor som upplevde en förändrad livskvalité kopplat till skam, ångest, depression 

ökade efter mastektomin. Däremot framförs det i studien att de kvinnor som tidigare 

haft en bra självkänsla sällan drabbades av kroppskomplexen på samma sätt som de 

kvinnor som redan tidigare lidit av nedsatt självkänsla. 
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ATT GÅ VIDARE 

Möjligheten till acceptans och försoning såg olika ut för kvinnorna i studierna. Under 

detta tema beskrivs kvinnors behov av stöd samt möjlighet till acceptans, och försoning.  

Behov av stöd 

Vissa kvinnor drabbades av olika sorts psykiska besvär som ångest och depression till 

följd av mastektomin. Kvinnor som hade barn och familj drabbades inte lika hårt av den 

psykiska påfrestningen som de kvinnor som inte hade det stödet. Därför kunde de 

kvinnor med familj och stöd från anhöriga lättare acceptera sin situation och nå 

försoning. Däremot saknade kvinnor som inte hade familjelivet det stöd som de andra 

kvinnorna med familjer hade vilket försvårade tillfrisknanden. Trots att alla kvinnor var 

en del av bröstcancerföreningar med andra som genomgått en mastektomi var stödet och 

acceptansen bättre för kvinnorna som hade en familj som stöd (Skrzypulec,Tobor, 

Drodzol & Nowosielski 2008). Genom öppenhet till omvärlden kunde en av kvinnorna i 

Archer,Holland och Motague (2016) studie lättare acceptera sin situation och kvinnan 

kunde lättare acceptera sig själv, detta spelade en betydlig roll i kvinnans 

tillfrisknandeprocess och bearbetning. Detta fick henne att vara öppen och känna sig 

normal igen, som en del av familjen. 

 

 

Acceptans - Försoning 

Acceptansen av sin nyfunna situation såg olika ut för alla kvinnor. För de kvinnor som 

valde att gå emot samhällets ideal av kvinnokroppen genom att inte se på sina kroppar 

som något missformat och känna sig tvungna att rekonstruera bröstet var acceptansen av 

sin nya kropp enklare då de kände att mastektomin påvisade styrka, en inrestyrka de inte 

hade tidigare. För dessa kvinnor var deras kropp efter mastektomin en ny identitet och 

de insåg snabbt att de var tvungna att anpassa sig efter sin nyfunna kropp. Flera kvinnor 

i studien kände sig tvungna att framhäva andra kroppsdelar eller använda sig av mer 

smink för att kompensera för vad de upplevde som nedsatt kvinnlighet för att lättare 

kunna acceptera sin nya tillvaro (Gorgan & Mechan 2016). 
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Acceptansen för kvinnor som genomgått en mastektomi var många gånger en daglig 

kamp där de kände sig frånkopplade från sin kropp (Gorgan & Mechan 2016). Många 

uttryckte att de upplevde deras mastektomi som en kamp mot cancer, att de hade vunnit 

mot sin sjukdom och på så vis funnit en acceptans i sin situation. I samband med att 

acceptera sin kropp upplevde flera kvinnor att stöd från anhöriga och att kunna prata om 

sin situation gjorde det enklare. En kvinna i studien kände att det var enklare att visa sitt 

ärr i omklädningsrummet bland andra kvinnor då det stärkte hennes självförtroende 

samtidig som det visuella ärret gav henne en minskad skamkänsla. Det gjorde henne 

istället öppen gentemot sin situation (Archer, Holland & Motague 2016 ). Vissa kvinnor 

hade accepterat förändringen och kände att de inte tänkte på sitt utseende lika mycket 

som tidigare. De kände att mastektomin påverkat dem men såg det som en del av livet 

och kunde därför välja att blicka framåt och gå vidare (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012). 

 

Att acceptera sin nya kropp innebar att lära sig att älska sin kropp på nytt efter 

mastektomin. Trots mastektomi framkom det att kvinnorna stundtals önskade att de 

hade sin tidigare figur tillbaka. Att se sin förändrade kropp med en inställning om att 

börja älska den bidrog till att de kunde se hopp inför framtiden och föreställa sig hur 

vardagen skulle bli lättare. Den inställningen fick henne att sluta att känna sig sorgsen 

och börja känna att det var dags att gå vidare med livet (Freysteinson et al. 2012).  

 

Utseende var en viktig del av kvinnligheten, speciellt i sociala sammanhang. För 

kvinnor som förlorat bröstet var det en upplevelse av att förlora en del av sitt sociala 

kontext. Detta bidrog till att kvinnor upplevde sig uttittade i situationer där de tidigare 

inte känt sig annorlunda. Detta var den andelen kvinnor som inte kunde handskas med 

att acceptera sin situation. De uttryckte att de aldrig skulle kunna visa sin kropp, aldrig 

kunna klä upp sig och känna sig feminina igen (Piot-Ziegler et al. 2010). Men för de 

kvinnor som valde att vara öppna om sin situation och låta andra ta del av deras 

upplevelser blev acceptansen mycket lättare. En av dessa kvinnor uttryckte detta som att 

mastektomin blev en del av deras vardagliga liv och sågs som helt normalt och inget 

annorlunda (Archer, Holland & Motague 2016). 
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DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

 

Metoden som valdes för studien varen litteraturstudie baserad på både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar.  Denna metod ansågs vara passande då ett stort antal tidigare studie 

gjorts kring ämnet och den valda metoden kan användas för att få en ny bild av redan 

funnen kunskap (Axelsson 2015, ss. 218-219). En kvalitativ studie med data i form av 

intervjuer hade varit lämpligast som metod för att belysa hur kvinnor upplever sin 

mastektomi.  På grund av tidsbegränsning var valet av en litteraturstudie mest lämplig. 

Styrkorna med studien är valet av att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

studier i resultatet. De kvalitativa artiklarna beskriver kvinnans upplevelser och 

erfarenheter av mastektomin och tiden efter som stärktes ytterligare med resultatet av de 

kvantitativa studierna. Denna kombination ökar trovärdigheten för studiens resultat. 

Valet av artiklar var grundat på studiens syfte som är att ta del av kvinnors 

kroppsuppfattning efter en mastektomi, vilket avgränsade sökandet av artiklarna. Därav 

blev sökorden mastektomi, bröstcancer, upplevelse och kroppsuppfattning.  

 

De valda studierna var alla från olika länder, trots bristen på studier från Sverige inom 

ämnet sågs det både som en styrka och en svaghet. Att ha flera olika länder inkluderade 

gav enbättre helhetsbild då studieämnet är ett ämne som berör kvinnor över hela världen 

då bröstcancer och mastektomi är en sjukdom och behandling som kan drabba alla 

kvinnor. Dock kunde det även ses som en svaghet då vården ser olika ut i de 

inkluderade länderna och därav även stödet för kvinnan.  

 

RESULTATDISKUSSION 

 

Resultatdiskussionen har delats in under tre rubriker Synen på sig själv- Ett upphov till 

lidande som har fokus på det förlorade bröstet och bröstförlustens betydelse för 

kvinnans självuppfattning. Hur den förändrade uppfattningen påverkar hennes identitet 

och hennes upplevda lidande. Försoning har fokus på hur acceptansen når en eventuell 
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försoning och slutligen Sjuksköterskansroll som lyfter hur sjuksköterskan kan minska 

lidandet.  

 

I resultatet framkommer det att många kvinnor ändrade synen på sig själva till följd av 

mastektomin vilket gav upphov till ett lidande. Den förändrade självbilden väckte en 

identitetskris som försökte bearbetas och accepteras för eventuell försoning. Denna 

möjlighet till acceptans var svårare för vissa kvinnor än andra då majoriteten av 

kvinnorna inte kunde bearbeta tanken av den drastiska förändringen medan det fanns en 

andel kvinnor som anpassade sig till sina nya kroppar. Dessa kvinnor såg inte 

mastektomoin som något märkvärdigt, utan som en naturlig del av livet. 

 

  

Synen på sig själv- Ett upphov till lidande 

Resultatet visar att majoriteten av alla mastektomerade kvinnor upplevde en förändrad 

självbild. De kände sig fula, oattraktiva och annorlunda. Självbilden påverkades till den 

grad att kvinnan inte längre kände igen sig själv och allt som tidigare känts normalt och 

tryggt efteråt kändes främmande och frånskilt vilket gav upphov till en identitetskris. 

Kvinnans tillgång till sig själv och omvärlden förändrades då hennes kvinnliga identitet 

inte längre var densamma, vilket kan betraktas som lidande. 

 

Lidande uppstår som följd av upplevelsen av helhets- och kontrollförlust. Det uppstår 

först när det blir ett hinder för oss att samspela med omvärlden på de sätt vi varit vana 

vid och önskar. Lidandet gör så att tidigare livsmål uppfattas förlorade. Den lidande kan 

inte föreställa sig fungera i sitt nya tillstånd vilket kan hota hennes existens (Wiklund 

2003, ss. 102-104). Merleau-Ponty beskriver vår subjektiva kropp som “människans 

dynamiska väsen”. Kroppen utgör därmed grunden för våra upplevelser och en källa för 

identiteten. Det är genom våra sinnen vi skapar oss en uppfattning av oss själva och vår 

omvärld. Därför leder en förändrad kropp, exempelvis som en konsekvens av sjukdom, 

till en förändring av våra upplevelser av oss själva och omvärlden, där vår kropp nu blir 

främmande och vår upplevelse av världen förändras. Alltså en förändring av vår 

identitet (Wiklund 2003, ss. 49-50).  
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Då en kvinnas bröst utgör en stark kvinnlig fysisk egenskap upplever många kvinnor att 

en mastektomi tar ifrån dem den egenskapen och lämnar dem identitetslösa där kroppen 

efteråt är främmande vilket ändrar tillgången till sig själva och omvärlden. Med ett 

holistiskt förhållningssätt där vi ser hela kvinnan, hennes fysiska kropp men även 

hennes livsvärld kan vi få förståelse för kvinnans känsla av identitetsförlust. Enligt 

Wiklund (2003, s. 71) är det viktigt med ett holistiskt förhållningssätt för att få 

förståelse för hela människan. Alltså inte bara se kvinnans kropp som ett objekt då den 

subjektiva kroppen spelar en avgörande roll i människans upplevda helhet. 

 

I resultatet framkommer det att vissa kvinnor accepterat sin situation men fortfarande 

befann sig i ett lidande. Denna acceptans var inte förenlig med försoning då de inte hade 

funnit sig själva i sin nya tillvaro. De ville inte leva som de gjorde utan kände sig 

tvungna att acceptera situationen för att kunna leva vidare. Denna form av acceptans 

upplevde vi som förenlig med en flykt. Då vi upplevde att vissa av kvinnorna istället för 

att finna sig i situationen och handskas med det hopplösa och därmed nå hoppet valde 

att acceptera hopplösheten vilket kan ha bibehållit ett undermedvetet lidande. Det krävs 

en djupare förståelse och kunskap om hur kvinnor tänker kring sina kroppar före 

mastektomin för att kunna förbättra och underlätta den psykiska läkningsprocessen för 

dessa kvinnor och undvika lidandet som uppstår som en följd av mastektomin. I 

Annunziata,Giovannini och Muzzatti (2012) studie framgår det att kvinnorna som 

drabbades av bröstcancer hade en förändrad kroppsbild som påverkade deras 

livskvalitet, samtidigt som det påverkade deras läkningsprocess. För att kunna förbättra 

livskvaliteten för de bröstcancerdrabbade kvinnorna krävdes en tidig utvärdering av 

deras förhållningssätt till sin kroppsbild och hur de såg på sig själva, detta genom att se 

till hela kvinnan och inte bara hennes sjukdom. 

 

Försoning 

Majoriteten av kvinnorna i studien genomgick en dagligkamp mot att kunna acceptera 

sin nyfunna situation för att därmed kunna nå någon form av försoning. Dock påvisades 

även en mindre andelkvinnor som lättare accepterade sin nya tillvaro och där 

bröstcancer och mastektomin inte längre påverkade deras sätt att se på sig själva vilket 
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möjliggjorde deras försoning. Att uppnå försoning innebär enligt Wiklund (2003, s. 87) 

att man trots svåra stunder kan uppleva frihet och livskraft. Då man nu tagit vara på sina 

erfarenheter och bearbetat dem så det goda väger tyngre än de onda, detta innebär att 

man försonats med lidandet. Man kan nu känna en inre enhet och uppleva hälsa. 

 

De kvinnor som förstod betydelsen av mastektomin, var öppna mot sig själva och med 

omgivningen om vad de genomgått kunde lättare bearbeta och hantera omställningen 

och på så vis acceptera den nya tillvaron. Dessa kvinnor hade ett lindrigare psykiskt 

lidande och kunde med stöd från omgivningen lättare finna sin plats i vardagen jämfört 

med de kvinnor som inte ville möta förändringen och vara öppna om sin situation. 

Mastektomin blev för dessa kvinnor inget skrämmande och sågs inte som ett hinder utan 

istället ett tecken på överlevnad och styrka. Wiklund (2003, ss. 85-87) beskriver 

Erikssons ontologiska hälsomodell där hälsa och lidande står i ständigt samspel med 

varann. Modellen består av tre dimensioner: ”hälsa som görande, varande och 

vardande”. ”Görandet” karakteriseras av en strävan, människan strävar efter att uppnå 

hälsa. I denna dimension är hon beroende av yttre omständigheter. Nästa dimension 

är ”varandet”. Här drivs människan av ett sökande. Hon söker hälsa i sig själv genom 

behovstillfredsställense som ska ge upphov till en känsla av välbefinnande. Den sista 

dimensionen är ”vardandet”. I denna fas konfronteras människan med sig själv och sin 

situation. Hon möter sitt lidande och kan trots närvaro av lidande uppleva livskraft. 

Detta innebär att man nu har lyckats ta del av sina erfarenheter på så vis att det goda 

överväger vilket möjliggör en försoning.  

 

De kvinnor som försonats med sin situation har alltså förstått vad de genomgått och 

med hjälp och stöd från omgivningen försökt anpassa sin nya kropp till vardagen genom 

öppenhet och delaktighet för att nå välbefinnande. De har konfronterats med sig själva 

och sina kroppar och valt att se styrkan i vad de varit med om och övervunnit och inte 

enbart de utseendemässiga bristerna. Detta har möjliggjort kvinnornas försoning.   
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Sjuksköterskans roll 

 

Resultatet påvisar psykisk lidande postoperativt hos vissa mastektomerade kvinnor vid 

bröstcancer, något som ökar belastningen på vården då vissa kvinnor inte klarar av att 

bearbeta dessa känslor på egen hand. Detta kan kräva professionellt stöd och behandling 

för att kvinnorna ska kunna handskas med sin situation. Remmers, Holtgräwe och 

Pinkert (2010) beskriver i sin studie att det krävs att vårdpersonal ser till att kvinnornas 

individuella behov är tillfredställda genom att ta hänsyn till deras känslor för att 

underlättar den emotionella stressen kvinnor upplever. Detta kan göras genom att ta sig 

tid till att prata med dem och fråga hur de mår och om de behöver stöd. Att vara 

tillgänglig som vårdpersonal utan att prata ansågs också som ett stöd för kvinnorna som 

kände en rädsla efter mastektomin. 

 

Genom tidig kartläggning av kvinnans behov av stöd kan sjuksköterskan utvärdera 

behovet samt erbjuda stöd utefter behov. Sjuksköterskan kan erbjuda patienten 

förberedelse och stöd i form av vårdande samtal som stärker välbefinnandet och hälsan. 

Det är viktigt att vid ett tidigt skede lyssna till patientens egna berättelse utifrån hennes 

livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 103). Med studiens resultat kan vårdpersonal få 

en ökad förståelse av kvinnornas situation och därmed kunna utveckla den preoperativa 

förberedelsen genom att kartlägga kvinnans kroppsuppfattning och psykiska mående för 

att därmed kunna utveckla stödet för kvinnan. Detta kan resultera i att lidandet minskar, 

försoningsprocessen underlättas och minskar den postoperativa belastningen. 

 

SLUTSATSER 

Kvinnor som genomgått en mastektomi kan uppleva en våg av känslor till följd av en 

förändrad självbild, identitetskris och känslan av förlorad kvinnlighet. Vid sidan av 

dessa finns det även en mindre andel kvinnor som inte alls upplevde samma känsla av 

förlust utan ser mastektomin som en del av livet. Svårigheterna och de hinder 

majoriteten av kvinnorna möter efter mastektomin i mötet med sig själv och sin nya 

kropp kan med hjälp av stöd och tidiga utvärderingar av kvinnans psykiska mående 
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förebyggas. Sjuksköterskan kan genom vårdande samtal främja kvinnans 

tillfrisknandeprocess och underlätta vägen till försoning av att ha förlorat ett bröst.  
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Bilaga 1 

 
Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod Urval Resultat 

 

Författare: Archer, S., 

Holland, F.G. & 

Montague, J. 
Årtal: 2016 
Titel: ”Do you mean im 

not whole?”: Exploring the 

role of support in women´s 

experiences of mastectomy 

without reconstruction 
Tidsskrift: Journal of 

Health Psychology 
 

 
Syfte: Framhäva 

kvinnors åsikter om hur 

de upplever sina 

kroppar efter en 

mastektomi ur ett 

fenomenlogiskt 

perspektiv. 
 

 
Metod: Kvalitativ 
 
Semistrukturella intervjuer 

uppdelat i tre faser. 

 

 

Urval: Unga kvinnor 

som har fått en 

cancerdiagnos under de 

senaste 5 åren. 6 

kvinnor medverkade 

och de var mellan 30-

40 år gamla. 

 
Resultat: Presenterar 

upplevelser under tiden 

före, efter och en längre 

tidsperiod efter 

mastektomin. Faserna ger 

en helhetsbild av hur 

kvinnorna inte förväntar 

sig den psykiska 

belastningen som uppstår 

efter mastektomin. 

Samtidigt som resultatet 

lyfter de kvinnor som inte 

upplevde samma 

kroppskomplex som 

majoriteten. 

 
Författare: Fallbjörk, U., 

Salander, P. & Rasmussen, 

B.H. 
Årtal: 2012 
Titel: ”No Big Deal” 

to ”Losing Oneself”- 

Different meanings of 

mastectomy 
Tidsskrift: Cancer 

Nursing 

 
Syfte: Kartlägga 

kvinnors upplevelser 

av att bli av med 

bröstet i samband med 

bröstcancer. Samt 

kvinnornas syn på 

bröstrekonstruktion. 

 
Metod: Kvalitativ 
 
Frågeformulär med frågor 

kring upplevelsen av att leva 

med ett bröst. Formuläret 

följdes upp i form av en 

tematiskintervju. 
 

 
Urval: Deltagarna 

samlades genom att 

alla kvinnor som 

genomgått en 

mastektomi i Norrland 

och Sverige under år 

2003 blev tillfrågade 

att delta i studien. 
Av 400 

bröstcancerdrabbade år 

2003 var 149 

mastektomerade i 

åldrarna 39-69 år. 

Dessa fick hemskickat 

frågeformulär varav 

126 besvarade 

formuläret och 56 % av 

dessa valde att 

medverka i 

uppföljningsintervjuer. 

 
Resultat: Indelades i 

kategorier. Kategori 1 

visade att bröst förlusten 

inte gjorde en markant 

skillnad för kvinnorna 

vilket lämnade deras 

självbild oförändrad, därav 

var rekonstruktion inte 

aktuellt. Kategori 2 visar 

att mastektomin ledde till 

en identitetskris som 

påverkade kvinnans känsla 

av kvinnlighet, sexualitet 

samt hela henne som 

person. Den sista kategorin 

var ett mellanting av de två 

föregående. Kvinnorna 

upplevde att deras känsla 

av kvinnlighet var rubbad 

men de kände inte att de 

hade förlorat sig själva. 
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Författare: Freysteinson, 

WM., Deutsch, AS., 

Lewis, C., Sisk, A., Wuest, 

L. & Cesario, SK. 
Årtal: 2012 
Titel: The experience  of 

viewing oneself in 

themirror after a 

mastectomy 
Tidsskrift: Journal Club 

Article 
 

 
Syfte: Att beskriva 

upplevelsen av att se 

sig själv i spegeln efter 

en mastektomi. 

 
Metod: Kvalitativ 
 
Inspelade intervjuer som 

sedan strukturellt 

analyserades med en 

fenomenologisk tolkning. 

 
Urval: 12 deltagande 

kvinnor som kom från 

tre olika sjukhus. 

Kvinnorna var över 18 

år, genomfört en 

matektomi med eller 

utan rekonstruktion 

inom 3-12 månader. 

 
Resultat: Lyfte tre 

begrepp för att sätta ord på 

deltagarnas upplevelser: 
”min kropp”, ”mina 

tankar” och ”andra 

personer i min omvärld”. 

När intervjuerna tolkades 

lyftes tre nya begrepp: ”jag 

är, jag bestämmer”, ”jag 

ser” och ”jag accepterar”. 
 
En gemensam faktor i 

studien var att alla kvinnor 

uttryckte att deras 

spegelbild efter 

mastektomin var en 

outhärdlig syn och att 

kvinnorna aldrig visste om 

den känslan skulle gå över. 

 
Författare: Grogan, S. & 

Mechan, J. 
Årtal: 2016 
Titel: Body image after 

mastectomy: A thematic 

analysis of younger 

women’s written accounts 
Tidsskrift: Journal of 

Health Psychology 
 

 
Syfte: Kartlägga unga 

kvinnors självbild efter 

en mastektomi 
 

 
Metod: Kvalitativ 
 
Anonyma frågeformulär 

med öppna frågor 

tillgängliga på nätet upplagd 

på en internetgrupp för 

cancerdrabbade unga 

kvinnor 
 

 
Urval: Deltagarna till 

studien skulle vara 

mellan 19 och 45år vid 

initial cancerdiagnos. 
 
49 kvinnor valde att 

delta i studien med en 

medelålder på 39år. 
 

 
Resultat: Studien gav 

varierande svar av 

erfarenheter och 

upplevelser ur liknande 

livshändelse. Vissa kvinnor 

upplevde ökad känsla av 

styrka och självförmåga 

efter operation och avstod 

därför ”idealet” och ville 

inte rekonstruera sina bröst 

då de var stolta över sina 

ärr. Generellt gav studiens 

resultat en mer positiv 

självbild än tidigare 

studier. 
 

 
Författare: Manderson, L. 

& Stirling, L. 
Årtal: 2007 
Titel: The absent breast: 

Speaking of the 

mastectomied body 

Tidsskrift: Stage journals: 

Feminism & Psychology 

 

 
Syfte: Undersöka hur 

kvinnor ser på och 

pratar om sina kroppar 

efter en mastektomi 

utan rekonstruktion. 

Samt hur de upplever 

livsförändringar som 

tillkommer med en 

mastektomi. 
 

 

 
Metod: Kvalitativ 
 
Sammansatt studie av 

tidigare studier som är 

baserade på intervjuer där 

kvinnorna uttrycker sina 

upplevelser efter en 

mastektomi 

 

 
Urval: Kvinnorna som 

deltog i studien är från 

Australien, är 

engelsktalande och 

mellan 35-78 år. 

Intervjun består av 20 

kvinnor. 

 

 
Resultat: Betonar hur 

kvinnor i tidigare studier 

inte är ensamma om att 

känna förlusten av ett 

förlorat bröst samt den 

psykiska påfrestningen 

som orsakas av 

kroppsförändringar. 

Kvinnorna går igenom 

samma fas med olika 

slutsatser, vissa väljer att 

acceptera sin nyfunna 

situation, andra vänjer sig 

och andra kämpar vidare 

med kroppskomplexen. 
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Författare: Moreira, H. & 

Canavarro, MC. 
Årtal: 2010 
Titel: A longitudinal study 

about the body image and 

psychosocial adjustment of 

breast cancer patients 

during the course of the 

disease 
Tidsskrift: European 

journal of Oncology 

Nursing 
 

 
Syfte: Undersöka 

utvecklingen av 

kroppsuppfattningens 

dimensioner från 

operation (T1) till 6 

månader efter (T2) 

behandlingens slut. 

Samtidigt som studien 

vill kunna förutse 

under T1 om det sker 

någon förändrad åsikt 

om kroppen efter 

mastektomin T2 och 

parallellt kunna 

jämföra med den 

psykosociala 

påfrestningen på 

kroppsbilden vid T2. 
 

 
Metod: Kvantitativ 
 
Frågeformulär utifrån deras 

upplevelser av alla 

underrubriker som var: 

kroppsuppfattning, 

psykosocial anpassning, 

kroppsrelaterad skam, 

nöjdhet med sitt utseende, 

investering på utseende, 

livskvalitet och emotionell 

anpassning.  
 

 
Urval: Totalt 56 

kvinnor deltog. 

Kvinnor som var över 

18 år har genomgått en 

mastektomi pga. 

bröstcancer, inte fått 

tidigare behandling, 

inga metastaser under 

tiden studien utfördes 

samt inte lider av 

psykisk ohälsa. 

Kvinnorna (T1) deltog 

2-4 dagar efter 

operation eller strax 

innan. Dessa blev 

kontaktade igen 6 

månader postoperativt 

för kompletterande 

frågor (T2).  

 

 

Resultat: Inom 

dimensionen 

kroppsuppfattning, ökade 

bara skam över tiden. I 

allmänhet påverkades 

kroppsuppfattningens 

dimensioner av 

mastektomin genom högre 

skam och lägre 

tillfredsställelse av sitt 

utseende på T2.  
 

 

Författare: Piot-Ziegler, 

C., Sassi, M-L., Raffoul, 

W. & Delaloye, J-F. 
Årtal: 2010 
Titel: Mastectomy, body 

deconstruction, and impact 

on identity: A qualitative 

study. 
Tidsskrift: British Journal 

of Psychology 

 

Syfte: Kartlägga 

kvinnans upplevelser 

av de förändringar hon 

genomgår efter en 

mastektomi samt hur 

det påverkar hennes 

självbild och identitet. 
 

 

Metod: Kvalitativ 
 
Data i form av 

semistrukturella intervjuer. 
 

 
Urval: 19 deltagare i 

mellan 37-62år 

diagnostiserade med 

bröstcancer som har 

eller ska genomgå en 

mastektomi 

 

Resultat: Påvisar att en 

mastektomi är en smärtsam 

upplevelse för kvinnan 

som leder till ett lidande 

pga. kroppsförändringarna 

som uppstår. De känner att 

de förlorat sin kvinnlighet 

och sexualitet vilket ledde 

till en identitetskris samt 

enkänslan av förlorad 

identitet. 
 

 

Författare: Skrzypulec,V., 

Tobor, E., Agnieszk, D. & 

Nowosielski, K. 
Årtal: 2008 
Titel:Biopsychoschocial 

function of women after 

mastectomy 
Tidsskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

 

 

Syfte: Identifiera 

problem som uppstår 

för kvinnor efter en 

mastektomi och dess 

påverkan på 

livskvaliteten. 
 

 

Metod: Kvantitativ 
 
Frågeformulär med frågor 

om livskvalitet efter en 

mastektomi. Där jämfördes 

skillnaden i svaren mellan de 

mastektomerade patienterna 

och de som genomgått en 

resektion av bröstet. 
 

 

Urval: Deltagarna i 

studien var 

slumpmässigt valda ur 

en förening för 

mastektomerade 

bröstcancerpatienter.  

403 kvinnor i åldrarna 

28-84deltogi 

experimentgruppen. 

Kontrollgruppen bestod 

av 91 kvinnor mellan 

29-77 år som 

genomgått en 

bröstresektion. 

 

 

 

 

Resultat: Efterloppet av 

en mastektomi bidrog till 

en psykisk påfrestning som 

bidrog till en ökad nivå av 

depression och ångest. 
 

 

 


