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Sammanfattning    

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor. Till följd av de 

senaste årens forskningsframsteg som gjorts inom cancervården överlever fler kvinnor sin 

bröstcancerdiagnos. Att genomgå en bröstcancerbehandling och allt vad det innebär är 

dock fortfarande något som påverkar den cancerdrabbade individen både fysiskt, psykisk 

och emotionellt. Förutom primär behandling med kirurgi kan behandlingen behöva 

kompletteras med strålbehandling, cytostatika och/eller hormonell behandling. Syftet är 

att studera hur kvinnor som behandlats för bröstcancer upplever sin kropp och självkänsla 

efter avslutad cancerbehandling. För att bättre förstå hur kvinnor upplever detta är det 

viktigt att undersöka ämnet för att kunna stötta dem i deras nya liv som “cancerfria”. 

Modellen som valdes till arbetet var en litteraturstudie enligt Axelsson där nio artiklar 

analyserades. Resultatet visar på vilka sätt kvinnorna upplever sina kroppar i 

efterförloppet av sin cancersjukdom. Även hur deras självkänsla fluktuerar och försämrats 

påvisas. Likväl som negativa tankar och upplevelser kunde acceptans samt kampen för att 

komma tillfreds med sitt nya förändrade jag återfinnas i forskningen. Det som genomsyrar 

resultatet är hur självkänslan och kroppsbilden starkt hör ihop. Andra människor likväl 

som samhället i stort influerar hur kvinnorna upplever sig själva utöver deras egen åsikt 

om sin kropp. Att återgå till sitt vanliga jag efter den resa som en cancerbehandling 

innebär är svårt, men med tiden växer kvinnorna, kanske inte i, men med sin nya kropp. 

Vårt resultat visar på att kvinnorna även efter sin ”friskförklaring” behöver stöttning för 

att kunna finna acceptans för sin egen kropp och återbygga självkänsla. Sjuksköterskans 

och andra canceröverlevares närvaro i återhämtningsprocessen är viktig för att känna 

stöttning och trygghet.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, kroppsbild, självkänsla, mastektomi, upplevelse 
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Bröstcancerbehandling _____________________________________________________ 2 

Kroppen som levd _________________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 4 

Design ___________________________________________________________________ 4 

Data _____________________________________________________________________ 4 

Datainsamling _____________________________________________________________ 5 

Dataanalys _______________________________________________________________ 5 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Upplevelsen av förändring __________________________________________________ 6 
Att känna sig oattraktiv ___________________________________________________________ 6 
Att skämmas och vilja vara normal __________________________________________________ 7 

Upplevelsen av en hotad identitet _____________________________________________ 8 
Att känna sig mindre kvinnlig ______________________________________________________ 8 
Bröstens betydelse _______________________________________________________________ 9 

Att lära sig acceptera sitt nya jag _____________________________________________ 9 

DISKUSSION _______________________________________________________ 10 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 10 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 11 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 14 

REFERENSER ______________________________________________________ 16 

BILAGA 1 __________________________________________________________ 18 

BILAGA 2 __________________________________________________________ 20 



 1 

INLEDNING 

Allt fler drabbas idag av olika former av cancer, där bröstcancer är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. En cancerdiagnos är något som påverkar individen på många 

sätt och efter en bröstcancerbehandling kan kvinnan uppleva att hon förlorat en del av sig 

själv. Den krävande behandlingen förändrar kroppen på flera olika sätt, både genom den 

stora fysiska förändringen som det innebär att ta bort ett eller båda brösten, men även den 

psykiska påfrestningen som en cancerbehandling innebär. Att tillvaron förändras kan vara 

något som skapar känslor av osäkerhet samt en upplevelse av att inte längre vara sitt forna 

jag. Kvinnorna påverkas av sin bröstcancerbehandling, och förutom de fysiska 

förändringarna kan självkänslan och välbefinnandet försämras. Vårt intresse för detta 

ämne väcktes av faktumet att många drabbas samt att det eventuella lidandet inte slutar 

bara för att individen “överlevt” sin cancer. Med denna litteraturstudie vill vi 

sammanställa den forskning som finns om hur kvinnors upplevelse av sig själva och den 

egna kroppen förändras efter en bröstcancerbehandling. Detta för att utveckla vårdens 

kunskap kring ämnet och för att sjuksköterskan skall kunna stötta kvinnor som ska 

genomgå eller har genomgått en bröstcancerbehandling. 
 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor där cirka tjugo kvinnor 

drabbas dagligen i Sverige. Det finns olika typer av bröstcancer, exempelvis ductal cancer 

som utgår från mjölkgångarna och lobär cancer som utgår från mjölkkörtlarna. Cancern 

delas även upp i olika stadier där de fem stadierna varierar från cancer in situ (stadie 0) 

till metastaserad cancer (stadie IV). Cancer in situ är ett förstadium till bröstcancer och 

den växer då endast i ett lokalt cellager. Metastaserad cancer innebär att cancercellerna 

förflyttat sig vidare ut i kroppen och bildat metastaser. Metastaserna återfinns oftast i 

lungorna, levern och skelettet (Nystrand 2018). 

 

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat med hjälp av screening och tidig upptäckt 

samt på grund av de förbättrade behandlingsmetoderna. Prognosen är bäst i de fall som 

upptäcks tidigt, men samtliga bröstcancertumörer är individuella och prognosen kan 

skilja sig mellan olika kvinnor. Kvinnor med spridd bröstcancer har möjlighet till ett långt 

liv med hjälp av behandling som minskar vidare sjukdomsutveckling. Oavsett är beskedet 

om en cancerdiagnos något som skapar oro och overklighetskänslor hos individen. 

Behandlingen kan också kännas som en påfrestning och även när denna är avslutad kan 

individen fortsatt känna osäkerhet (Nystrand 2018). Vid den kris som uppstår vid en 

cancerdiagnos är det viktigt med stöd och tröst för att den cancerdrabbade skall känna sig 

mindre ensam i den nya livssituationen hen befinner sig i. Vårdens roll är viktig även efter 

att behandlingen är avslutad då patienten paradoxalt kanske inte upplever sitt ”cancerfria” 

liv som något fridfullt utan som en ny daglig kamp (Hedefalk 2015). 
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Bröstcancerbehandling  

Behandlingen vid bröstcancer sker främst med kirurgi, men även cytostatika, hormonell 

behandling och strålbehandling kan ges för att minska risken för återinsjuknande och 

spridning. Kirurgin kan ske på olika sätt beroende på cancerns utbredning, vid mindre 

tumörer görs en bröstbevarande operation där endast en del av bröstet tas bort, en så kallad 

lumpektomi. Om tumören däremot är större eller spridd i vävnaden kan hela bröstet 

behöva tas bort, en mastektomi. Vid spridning till portvaktskörteln kan även 

lymfkörtlarna i armhålan behöva avlägsnas för att undvika vidare spridning. Tas dessa 

lymfkörtlar bort kan individen få rörelseinskränkningar, löper större risk för infektioner 

samt kan få lymfödem. Lymfödem innebär att lymfflödet från bröstkorg och arm 

försämrats (Nystrand 2018). En stor riskfaktor för att utveckla sekundärt lymfödem är 

cancerbehandling, och i kombination med övervikt, strålbehandling och 

lymfkörtelutrymning ökar risken ytterligare. Just behandlingen av bröstcancer är en 

dominerande orsak till lymfödem (Wallenius & Johansson 2016). Enligt Kibar, Dalyan 

Aras och Ünsal Delialioğlu (2017, s. 5) kan smärtan, rörelseinskränkningarna, 

domningarna, känselnedsättningen, den förlorade styrkan samt lymfödemen som uppstår 

efter en mastektomi påverka både det fysiska och mentala välbefinnandet. 

 

Många av tumörerna är hormonberoende och det innebär att de kräver kvinnans 

könshormoner, framförallt östrogen, för att växa. Det görs en analys av cancercellerna 

efter operationen där det visar sig om cellerna är hormonberoende eller ej. Är så fallet 

inleds hormonbehandling med tabletter som hämmar eller avstannar 

östrogenproduktionen helt för att förhindra återfall. Det innebär att kvinnorna kommer i 

klimakteriet tidigare än de beräknat och de kan därmed få olika klimakteriebesvär 

(Nystrand 2018). Denna behandling kan pågå i fem till tio år med syfte att minska risken 

för återinsjuknande (Hedefalk 2015). De läkemedel som används kan minska risken för 

dödlighet och återfall av cancern med trettio procent. Dock har dessa påfrestande 

biverkningar som leder till negativa förändringar i livskvalitet. Värmevallningar, ledvärk, 

viktökning, nedsatt libido och orkeslöshet är några av de symtom som nämns. Kvinnor 

upplever en varierande grad av biverkningar, men en delad uppfattning var att symtomen 

påverkade deras liv mer eller mindre (Lin, Chao, Bickell & Wisnivesky, 2017 ss. 976-

977 & ss. 980-981). 

 

Alla kvinnor i Sverige som genomgått en bröstcanceroperation har rätt att få en 

bröstprotes utan kostnad. Den definitiva protesen fås efter att operationssåret läkt. Om 

kvinnan genomgått en mastektomi kan istället en bröstrekonstruktion bli aktuell. Detta är 

en plastikkirurgisk operation som vanligtvis görs i fler omgångar och som kan göras med 

olika metoder (Nystrand 2018). Det finns flera faktorer som påverkar vilken typ av 

rekonstruktion som är den bästa metoden för den individuella patienten. Hälsotillstånd, 

ålder, kroppstyp, övrig cancerbehandling som behövs, operationens omfattning samt 

tumör- och bröststorlek är faktorer som ses över. Bröstrekonstruktionen kan antingen 

göras med implantat av silikon eller med natriumkloridimplantat. En annan metod är att 

göra en lambå av kroppens egen vävnad. Bröstvårtan och vårtgården kan också återskapas 

med exempelvis en tatuering. Även de kvinnor som fått en bröstdeformitet efter att ha 

genomgått bröstbevarande kirurgi kan få genomgå en rekonstruktion, dock återformas 

bröstet då med ett mindre ingrepp (American Cancer Society 2017). För patienter med 
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cancer i stadium I och för vissa patienter i stadium II som ej behöver kompletterande 

strålbehandling efter operationen görs en direkt bröstrekonstruktion. Fördelarna med en 

direkt rekonstruktion är både psykologiska och estetiska. En senarelagd 

bröstrekonstruktion görs för de patienter som behöver strålbehandling postoperativt. En 

senarelagd rekonstruktion är ett mer komplicerat ingrepp på grund av den ärrade och 

bestrålade huden som finns kvar, vilken blivit oflexibel, samt på grund av den extra 

vävnaden som behövs till lambån för att återskapa bröstet (Kronowitz & Kuerer 2006, ss. 

893-894). 

 

 

Kroppen som levd 

Livsvärldens medelpunkt är kroppen, det är genom denna som världen erfars. Livsvärld 

kan förklaras som en unik och personlig värld så som individen erfar den, men den kan 

även delas med andra. Livsvärlden kan inte ses av andra människor utan är ett med 

individen och kan inte avskiljas från denne. Kroppen är både en biologisk och en 

existentiell del av människan. I ett existentiellt perspektiv är kroppen ett subjekt som både 

skapar och bär mening. Likväl har subjektet erfarenheter, känslor, minnen och visdom 

som gör att kroppen blir levd. Den levda kroppen är ett medium i mötet med världen och 

andra människor. Kroppen är mångdimensionell och trots sin objektivitet inte något man 

har utan något man är. Därför kan inte de andliga eller existentiella dimensionerna 

särskiljas från människan lika lite som de fysiska eller psykiska. När kroppen drabbas av 

sjukdom eller förändras påverkas tillgången till världen. Skadan, sjukdomen eller lidandet 

är inte endast fysiskt utan påverkar hela människan och hur hen upplever sin existens 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127 & ss. 131-133). 

 

Upplevelsen av hälsa innebär ett välmående samt förmåga att kunna göra det som upplevs 

meningsfullt även i närvaro av sjukdom. Välbefinnandet är därmed en sammanflätning 

av upplevelsen av hälsa tillsammans med andra existentiella upplevelser (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 52). Välbefinnandet är svårt att definiera med objektiva aspekter utan 

är starkt bundet till individens egna upplevelser. När upplevelsen av självet som helhet 

hotas av exempelvis rädsla för att inte kunna leva upp till förväntningar på grund av 

sjukdom eller skada skapas ett lidande hos människan (Wiklund 2003, s. 81 & s. 101). 

Lidandet utgår från kroppen och relateras därmed till individen och personen den är 

(Clarke 1998 se Wiklund 2003, s. 101). Självkänslan kretsar kring vad människan har för 

tankar om vad och vem hen är som person, samtidigt som det knyter samman till kroppen 

som levd. Kroppen har en märkbar betydelse i hur välbefinnandet upplevs då det är en 

representation av vem man är och hur man existerar i världen. Utseendet är viktigt för 

många människor och om individen inte nöjd med hur hen ser ut kan det påverka 

välbefinnandet negativt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 134-135). 

 

Det fysiska lidandet relateras till upplevelsen av att kroppen inte längre fungerar som den 

ska och skapar likaså en känsla av osäkerhet samt en känsla av att kroppen svikit (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002, s. 101). Bröstcancern är inte bara ett kroppsligt 

hot utan något som också skapar existentiell rädsla då den även blir ett hot mot livet 

(Cohen et al. 1998 se Arman & Rehnsfeldt 2003, ss. 516-517). Lidandet kan öppna upp 

för reflektion kring livet och möjliggör förändringar. Att ha en livshotande sjukdom gör 
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att många letar efter en mening med det (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin, 2002, 

s. 100). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Årligen får många kvinnor en bröstcancerdiagnos. De flesta behandlas primärt med 

kirurgi och får sedan någon typ av komplementerande behandling. Cancerbehandlingen 

bidrar till flera kroppsliga bieffekter och biverkningar som leder till att kvinnorna 

upplever sin kropp och självkänsla annorlunda, även efter att behandlingen är avslutad. 

Det nya livet “utan cancer” har lämnat spår efter sig i form av förändrad självkänsla och 

det kan finnas ett behov av att skapa en ny relation till omvärlden och sig själv.  

 

För att bättre förstå hur kvinnor upplever sig själva och sin kropp efter 

bröstcancerbehandling behöver detta undersökas för att vården skall kunna hjälpa denna 

patientgrupp på bästa sätt när behandlingen är klar och de ska återgå till sitt vardagliga 

liv igen. Genom att göra en litteraturstudie och sammanställa den forskning som finns för 

att kunna studera vad kvinnor upplever som tyngande efter sin cancerbehandling gör att 

åtgärder kan struktureras. Dessa åtgärder kan sedan användas av vården för att kunna ge 

det stöd samt den information som kvinnan upplever att hon behöver för att kunna 

återhämta sig fysiskt likväl som psykiskt från sin cancer. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att studera hur kvinnor som behandlats för bröstcancer upplever sin kropp och 

självkänsla efter avslutad cancerbehandling. 

 

 

METOD 

Design 
Vi har valt att göra en litteraturstudie byggd på vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie 

ger oss möjlighet att utforska vårt syfte på ett strukturerat sätt då det finns mycket 

forskning kring området. Axelsson (2012, s. 205) skriver att genom en litteraturstudie 

lär sig forskaren söka upp ny kunskap samtidigt som hen lär sig värdera kunskapen som 

hittats och sammanställa den på ett adekvat sätt. Detta är viktigt för att utvecklas i sin 

kommande profession som sjuksköterska då jobbet innebär att arbeta evidensbaserat. 

Likaså är en litteraturstudie viktig därför att det publiceras en stor mängd artiklar inom 

hälso- och sjukvårdsområdet, och därför finns det behov av litteraturstudier där 

forskning sammanställs. 

 

Data  
Resultatet är uppbyggt av nio artiklar, åtta kvalitativa och en kvantitativ. De kvalitativa 

studierna baseras på olika typer av intervjuer med kvinnor från olika länder såsom 
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exempelvis Australien, Taiwan, Indien och USA. Den kvantitativa artikeln baseras på en 

enkätundersökning som genomfördes online. 

 

 

Datainsamling  
Vid sökning av information valdes artiklar mellan år 2013 och 2018 som samtliga var 

vetenskapliga artiklar och peer-reviewedgranskade. Sökorden valdes efter att ha tagit 

hjälp av Svensk MeSH och prövades sedan i olika kombinationer i databaserna Cinahl 

och Medline. 

 

De sökord och termer som valdes ut till att kombineras för de olika sökningarna var: 

breast cancer, breast neoplasm (med och utan trunkering), body image, self-esteem, self 

image, body dissatisfaction, lymphedema, lymfoedema, qualitative study, women’s 

experience, life world, quality of life, mastectomy, self-concept, self-worth och surviv*. 

 

Avgränsningar som applicerades innan sökningen gjordes var utöver begränsning av årtal 

och peer-reviewedgranskade forskningsartiklar att de skulle vara på engelska och endast 

beröra vuxna individer. Ett indirekt exklusionskriterie var att män ej inkluderas då vi valt 

att studeras kvinnors perspektiv. Även att kvinnorna inte fick vara under pågående 

cancerbehandling var ett exklusionskriterie, dock med undantag för hormonell 

behandling. För sökresultat var god se Bilaga 1. 

 

 

Dataanalys 

Analysen gjordes enligt Axelsson modell för litteraturstudie (2012, ss. 212-214). 

Artiklarna lästes noggrant igenom och därefter gjordes en sammanställning av samtliga 

för att få en bättre översikt av metod, syfte, urval och resultat (se Bilaga 2). Därefter lästes 

artiklarna igen med mer fokus på endast resultatet. De stycken i artiklarna som besvarade 

syftet markerades med färgmarkeringar. Resultaten lästes sedan igenom återigen och 

gemensamma teman letades upp. Därefter klippte vi ut de olika delarna i alla artiklar och 

placerade dessa i ett Worddokument under temarubrikerna vi fått fram. Detta gjordes för 

att få ihop en ny helhetsbild av texternas resultat samt för att kunna sammanfatta de. Efter 

sammanställningen kunde tre huvudteman identifieras. Dessa delades sedan även upp i 

lämpliga underteman. Grunden låg i att besvara frågan om självkänsla respektive 

kroppsbild. Ur dessa två begrepp kunde sedan uppdelningen ske ytterligare genom att 

kategorisera ord som hörde ihop. Temat relaterat till kroppens förändring kunde 

sammanfattas med ord som förändring, främlingskänsla, ful (samt synonymer), 

vanställdhet med flera. Temat om hotad identitet sammanfattades av begrepp som 

kvinnlighet, femininitet, integritet och bröstens betydelse. Temat om acceptans och att 

finna sin egen väg tillbaka kunde sammanfattas som en process för att kunna acceptera 

sitt nya jag. 
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RESULTAT 

 

Huvudtema Underteman 

Upplevelsen av förändring Att känna sig oattraktiv 

Att skämmas och vilja vara normal 

Upplevelsen av en hotad identitet Att känna sig mindre kvinnlig 

Bröstens betydelse 

Att lära sig acceptera sitt nya jag  

 

 

Upplevelsen av förändring 

I detta tema behandlas kvinnornas upplevelse av den förändrade kroppen och dess 

påverkan på självkänslan. När de såg sin kropp upplevde de känslor av obehag och ilska 

för att de inte kan kontrollera förändringarna. Efter mastektomin var flera av kvinnorna 

chockade över resultatet och tankar om att de var fula och vanställda dök upp. Likaså en 

rädsla över andras tyckande infann sig. Kvinnorna skämdes för hur dem såg ut och 

försökte anpassa sitt utseende till att se ”normala ut”. De underteman som kunde urskiljas 

var en känsla av att vara oattraktiv samt att skämmas över sig själv. Dessa teman är nära 

besläktade och svåra att särskilja, men de inkluderas båda i upplevelsen av hur den 

förändrade kroppen påverkar kvinnans kroppsbild och självkänsla, och det är något 

kvinnorna påtalar på flera olika sätt.   

 

 

Att känna sig oattraktiv  

Bröstcancersjukdomen är något som kvinnorna upplever har förändrat deras kroppar samt 

dess funktioner efter behandlingen. De synliga förändringarna som de upplever består 

bland annat av känslan av att se skev eller vanställd ut. Även håret och dess förändringar 

nämns som en tydlig fysisk förändring. Deras nya kroppar skapade känslor av missnöje 

samt en negativ självbild. De negativa tankar och känslor som uppkom kunde starkt 

relateras till deras erfarenheter av bröstcancern, vilka fanns kvar även efter behandlingen 

avslutades. Många av kvinnorna kände sig avskärmade och fick obehagskänslor när de 

såg på sig själva. Känslorna av att inte tycka om sin kropp fick vissa av dem att känna sig 

osäkra och mer självmedvetna än de varit innan. Känslan av att inte kunna förändra eller 

ha kontroll över sin kropp gjorde att de kände ilska och ytterligare tankar gentemot sig 

själva (Brunet, Sabiston och Burke 2013, s. 347-348). De okontrollerbara förändringarna 

influerade kvinnornas självuppfattning trots deras försök att ignorera sin kropps signaler 

och sätta den åt sidan. Kvinnorna påpekade själva att kroppsförändringarna var ett 

lyxproblem i jämförelse med att dö, men att de ändå skapar negativa tankar och 

skuldkänslor. Då kvinnan skyllde de kroppsliga förändringar som skett på sig själv 

skapades en ond cirkel där hon även skämdes för hur upptagen hon var med sitt utseende 

(Pedersen, Groenkjaer, Falkmer, Mark och Delmar 2016, s. 20). 

 

Direkt efter mastektomin var det många kvinnor som upplevde en chock när de såg sig 

själva utan bröst för första gången. Flera kvinnor förnekade fortfarande det som hänt och 
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hade svårt att titta på sin bröstkorg och ärren (Davies, Brockopp, Moe, Wheeler, Abner 

och Lengerich 2017, s. 364). Detta styrks vidare av Barthakur, Sharma, Chaturvedi och 

Manjunath (2017, ss. 15-16) genom att kvinnor i deras studie undvek att se sig i spegeln 

även långt efter bröstcancerbehandlingen var klar. Kvinnorna kände sig försjunkna i sig 

själva och missnöjda med kirurgins resultat då ärret var av dålig kvalitet eller fortfarande 

gjorde ont och kliade. De som genomgått en lumpektomi upplevde sig skeva och tyckte 

att detta förvärrades ju äldre de blev. I en studie av Kurowecki och Fergus (2014, s. 56) 

upplevde deltagarna att behandlingen av cancern på olika sätt gjort att de fått ett sämre 

självförtroende på̊ grund av både mastektomin, ärr på kroppen och viktuppgång. 

Kvinnorna använde ord som missbildad, ful och äcklig när de beskrev sig själva och flera 

av dem hade en rädsla för att andra människor skulle tycka synd om dem eller tycka att 

de är motbjudande. Przezdziecki, Sherman, Baillie, Taylor, Foley och Stalgis-Bilinskis 

(2013 s. 1875) genomförde en undersökning som påvisar att äldre kvinnor som genomgått 

bröstcancerbehandling var mer ödmjuka och något mindre kritiska mot sina kroppar i 

jämförelse med yngre kvinnor. De yngre kvinnorna uppgavs ha problem med sin 

kroppsbild, var hårda mot sig själva och hade svårt att acceptera sin vikt. 

 

 

Att skämmas och vilja vara normal 

Deltagarna i Pedersen, Groenkjaer, Falkmer, Mark och Delmars studie (2016, s. 20) talar 

om hur deras kropp förvandlats till något som de upplever som konstigt och okänt, som 

att de lever i en främmande kropp som påverkar deras möjligheter att återgå till sina 

normala liv igen. På grund av denna diskrepans upplevde de även att deras relation till 

sin levda kropp och hur de orienterade sig i världen påverkades. Den obekanta kroppen 

sågs som ett objekt i ett försök av kvinnorna att skilja kroppen från sitt subjekt. Brunet, 

Sabiston och Burke (2013, ss. 347-348) påvisar att kvinnorna ansåg sin kropp som viktig 

för att förmedla sitt inre till andra människor. Att se bra ut var enligt kvinnorna av vikt 

för att må bra och känna självförtroende. För att slippa andras uppmärksamhet och för att 

skydda sig från fördomar samt anmärkningar på grund av sin bröstcancer försöker 

kvinnorna anpassa sitt utseende för att se så normala ut som möjligt. 

 

Ett ytterligare hinder kvinnorna stötte på som försvårade synen på sin nya kropp och 

självkänsla efter cancerbehandlingen var att de ökade i vikt. Vidare i Brunet, Sabiston 

och Burke studie (2013, s. 348) nämner kvinnorna att de ägnade sig åt att försöka dölja 

hur de såg ut efter behandlingen. Kläderna anpassades efter deras vikt och de valde kläder 

utefter att de ville skyla vissa delar av sina kroppar. De negativa tankarna kring kroppen 

påverkade kvinnorna såpass mycket att de höll sig undan och tackade nej till sociala 

sammanhang. Pedersen, Groenkjaer, Falkmer, Mark och Delmars studie (2016, s. 19 & s. 

21) berättar också om kroppens olika förändringar och dess påverkan på kvinnans 

självkänsla. Flera av kvinnorna hade en önskan om att få tillbaka sin gamla form på 

kroppen. 

 

Sekundärt lymfödem är ett symtom som en del kvinnor måste leva med för resten av livet 

efter det kirurgiska ingreppet. Att leva med lymfödem kan påverka självkänslan negativt 

därför att den utsatta armen drar till sig blickar och kvinnorna upplever då att de behöver 

förklara sig för andra varför de ser annorlunda ut. Deltagarna upplever även att deras 
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hållning förändrats på grund av ödemen vilket gjort att de blev mer självmedvetna (Maree 

& Beckmann 2015, ss. 81-82). 

 

 

Upplevelsen av en hotad identitet 

I detta tema behandlas de olika känslorna som kan uppkomma kring 

kroppsförändringarna. Flera av kvinnorna upplevde att deras identitet som kvinna hotades 

i samband med mastektomin då brösten anses vara den största symbolen för 

kvinnligheten. Bröstrekonstruktionens betydelse framkom som en viktig del i kvinnornas 

återhämtning samt återskapande av självkänsla. Flera av kvinnorna upplevde 

cancersjukdomen som en inkräktare på sin person och att förlusten av sitt/sina bröst 

gjorde att deras kvinnliga identitet hotades.  

 

 

Att känna sig mindre kvinnlig 

Flera av kvinnorna kände att deras självkänsla påverkades negativt av mastektomin. För 

dem var det inte bara förlusten av ett bröst utan något som också påverkade deras identitet. 

Likaså talar kvinnorna om att de upplevde mastektomin som ett intrång på sin integritet 

och kvinnlighet då det/de organ som starkt förknippas med kvinnlighet togs bort 

(McKean, Newman och Adair 2013, s. 496). Identiteten som kvinna upplevdes därmed 

hotad och de blev dagligen påminda om detta då de använde sina proteser för att fylla ut 

hålrummet vid bröstkorgen (Barthakur, Sharma, Chaturvedi och Manjunath 2017, s. 15). 

Att bära bröstprotes eller göra en bröstrekonstruktion var därför viktigt för att stärka 

kvinnorna i sig själva igen (Fang & Lee 2016, ss. 43-44). Några av kvinnorna upplevde 

att deras femininitet hotades i samband med att de inte hade kvar sina bröst och de kände 

sig inte som kvinnor längre. De som inte tyckte deras kvinnlighet var hotad på grund av 

borttagningen av brösten var de något äldre kvinnorna (Kurowecki & Fergus 2014, s. 56). 

Kvinnorna besvärades även av lymfödem särskilt när de skulle ha på sig långärmat 

eftersom den ena armen måste sys i en större storlek. Bekymren med kläderna gjorde att 

vissa fått ett minskat intresse för att klä sig medan andra hade fått ett större intresse för 

hur de såg ut än innan lymfödemen (Barthakur, Sharma, Chaturvedi och Manjunaths 

studie 2017, s. 16). Att hitta kläder som fungerade ihop med den svullna armen var en 

utmaning för kvinnorna. Flera av dem fick använda kläder som de inte tyckte om eftersom 

det var svårt att hitta kläder i deras stil. De kände att femininiteten påverkades då de inte 

kunde använda klocka eller smycken på armen med lymfödem (Maree & Beckmann 

2015, s. 82). Tillika var mastektomin och användandet av bröstprotes något som 

kvinnorna upplevde sig begränsade av vid val av kläder. Delvis på grund av rädslan för 

att andra skulle se att dem genomgått kirurgi eller se deras protes. Efter 

bröstrekonstruktionen upplevde de en lättnad då de kunde börja använda samma kläder 

som de bar innan ingreppet och de fick då en bättre känsla för sina kroppar (McKean, 

Newman & Adair 2013, s. 497). 
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Bröstens betydelse 

McKean, Newman och Adair (2013, ss. 496-498) intervjuade kvinnor som berättar om 

känslorna kring att ta bort sina bröst samt att göra en bröstrekonstruktion. Att få sina nya 

bröst direkt och inte behöva vänta på operation efter mastektomin sade många kvinnor 

hjälpte deras kroppsbild. Mastektomin ingav inte känslan av att vara mindre kvinnlig om 

rekonstruktion gjordes direkt eftersom deltagarna slapp se sig själva utan bröst, lika 

mycket eftersom de var “kvinnliga” genom hela behandlingen. Det underlättade på 

samma sätt känslan av återhämtning från sin cancerdiagnos. Den största anledningen till 

att de flesta kvinnor valde att göra en bröstrekonstruktion var för att det fanns en oro kring 

hur utseendet skulle förändras efteråt. Kvinnorna som inte genomgick en direkt 

bröstrekonstruktion efter sin mastektomi utan fick vänta upplevde att det var mycket 

stressande för dem. Brösten har stor betydelse för kvinnligheten och kvinnor påtalar 

känslan av att ha förlorat både sin femininitet och identitet. Efter rekonstruktionen sade 

samtliga kvinnor att de kände sig “hela igen” då de åter hade bröst. Bröstrekonstruktionen 

var för flera kvinnor något som hjälpte dem att gå vidare med sina liv. Att ha gjort en 

bröstrekonstruktion symboliserade den sista fasen i cancerbehandlingen och att denna nu 

var klar, likväl var rekonstruktionen en symbol för överlevnad. Att genomgå en 

bröstrekonstruktion gjorde även att kvinnorna inte längre kände att de såg ut som en sjuk 

person. 

 

 

Att lära sig acceptera sitt nya jag 

Kvinnorna uttryckte till en början negativa känslor gentemot sin kropp, men de kunde 

också nämna positiva saker relaterade till den. Kvinnorna betonade sin kropps styrka och 

hur de nu efter att ha överlevt sin bröstcancerdiagnos värderade sin kropp på ett annat, 

men mer meningsfullt sätt bortom utseenderelaterade aspekter. Detta lade också grunden 

för självförverkligande och självacceptans samt förändrande kvinnornas syn på världen 

(Brunet, Sabiston & Burke 2013, s. 348). 

 

Kurowecki och Fergus (2014, s. 57) beskriver i sin studie hur kvinnorna ansåg att 

återuppbyggandet av kroppsbild och självkänsla var en evig process. För att återskapa 

dessa krävdes det att kvinnorna hittade acceptans i sin nya kropp istället för att längta 

efter sin gamla. Kvinnorna upplevde likaså att det var viktigt att komma till freds med sin 

cancerdiagnos och dess emotionella samt psykiska inverkan på självet. Deras ärr kommer 

enligt kvinnorna alltid vara en påminnelse om bröstcancern och det som de gått igenom 

oavsett, både för sig själva samt sina partners. Därför skulle de heller aldrig känna sig helt 

fria från sjukdomen. För att återfå sin självkänsla tyckte dock kvinnorna att det var 

väsentligt att acceptera sina förändrade kroppar och att varje kvinna måste hitta sitt sätt 

att finna sin självkänsla på igen. De kvinnor som gjort en bröstrekonstruktion upplevde 

ökad självkänsla och självförtroende medan de som ej gjort en rekonstruktion hittade sina 

egna sätt att återuppbygga självkänslan på till exempel genom en tatuering. 

 

Med tiden försvann biverkningarna vilket gjorde att den begränsade kroppen blev en 

kropp med möjligheter. Genom att acceptera de ansträngande förändringarna och inse att 

dessa var utom kvinnans kontroll resulterade i mindre skuldkänslor. Då medicineringen 

är en viktig del i deras överlevnad var medicinernas effekter något de fick lära sig förstå 

och tillåta då överlevnaden är främsta målet (Pedersen, Groenkjaer, Falkmer, Mark & 
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Delmar 2016, ss. 20- 21). De negativa känslor som generellt upplevdes hos kvinnorna 

gjorde att dem behövde skapa strategier för att reducera diskrepansen mellan sin 

idealkropp och den nuvarande för att därmed kunna komma till freds med sin förändrade 

kropp. Likväl var en hälsosam livsstil ett sätt att minska de negativa upplevelserna. 

Kvinnorna fortsatte med sina strategier för att stärka sig själva även långt efter 

behandlingens slut vilket visar att det är en lång process att hantera de negativa känslorna 

som uppkommit till följd av bröstcancern (Brunet, Sabiston & Burke 2013, s. 349). 

 

För att lättare kunna acceptera sin nya kropp och inte överraskas av resultatet kan 

förberedelse av kvinnorna inför operationen vara viktig. Davies, Brockopp, Moe, 

Wheeler, Abner och Lengerich (2017, s. 365) frågade sina deltagare vad som kunde gjorts 

innan mastektomin för att förbereda dem mer på vad som kommer ske med deras kroppar. 

Att få se videos eller fotografier på andra kvinnors mastektomiärr sade flera av dem skulle 

ha känts bra för att kunna förbereda sig mentalt. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie då vi vet att cancer är ett välbeforskat område med 

mycket information att inhämta. Då det även finns mycket forskning kring ämnet 

bröstcancer kändes det gynnsamt med en litteraturstudie för att sammanställa viktiga 

delar, detta för att det inte kändes bekvämt eller etiskt korrekt att intervjua kvinnor om ett 

sådant känsligt ämne. Axelssons analysmodell valdes då tabellen över artiklarna gav en 

god översikt över deras innehåll. Då litteraturanalysens utförande även förklarades steg 

för steg i Axelsson (2012, s. 212-214) underlättade detta arbetet. En nackdel var att hennes 

modell är något tunt skriven i boken, men i slutändan bedömdes det att den uppfyller sitt 

syfte. 

 

Valet att använda artiklar publicerade mellan 2013 till 2018 gjordes baserat på de 

framsteg i forskning och cancerbehandling som gjorts. Eftersom betydligt fler kvinnor 

överlever eller kan leva längre efter sin bröstcancerdiagnos i dagens läge kommer det med 

tiden bli en ännu större andel överlevare. När fler överlever blir denna patientgrupp större 

inom vården och de kan numera erbjudas andra saker än vad som var möjligt förr då 

eftervården samt behandlingarna har utvecklats till det bättre. Nackdelen med att använda 

oss av intervallet kan vara att vi missat något av värde då begränsningen bestämdes innan 

sökningarna gjordes. Vi resonerade dock kring att den gamla forskningen av betydelse 

med stor sannolikhet finns med i de nya artiklarna vi sökt fram, vilket gör att 

årtalsintervallet inte har någon större betydelse. Därav gjordes urvalet samt bedömdes 

möjligt då det finns många artiklar och mycket forskning kring ämnet bröstcancer. Att 

endast använda artiklar inom detta intervall minskade också antalet sökresultat till ett mer 

överkomligt antal.  

 

Att endast använda Cinahl och Medline beror på möjligheten till filtrering, blocksökning 

och den lättförståeliga samt enkla översikten. Både Cinahl och Medline är inriktade på 

vård och medicin vilket gjorde dem lämpliga att använda. Möjligheten att kunna spara 

sökord och sökblock samt artiklar sågs också som en stor fördel för arbetet. Genom att 
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använda få databaser begränsade vi utbudet av artiklar, vilket är både en fördel och en 

nackdel. 

 

Trots vårt exklusionskriterie att mäns perspektiv inte skulle inkluderas i litteraturstudien 

valdes artikeln ”Just live with it”: Having to live with breast cancer related lymphedema 

att inkluderas ändå. Detta för att majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor och endast 

en man deltog samt då vi främst syftade till att använda de kvinnliga perspektiven i 

artikeln. Valet att även inkludera de kvinnor som fortfarande genomgår 

hormonbehandling beror på behandlingslängden, då de trots att de är “färdigbehandlade” 

fortfarande får hormonbehandling i efterförloppet. Biverkningarna och bieffekterna från 

dessa läkemedel var något kvinnorna upplevde påverkade dem och det noterades därför 

vara en viktig del i den bröstcancerbehandlade kvinnans upplevelse av sig själv. 
 

Vi valde att använda forskning från flera delar av världen därför att det gav oss bredare 

information samt kunskap om vad kvinnor upplever. Tillika visar det på att kvinnor 

oavsett ursprung påverkas av sin cancer och att deras upplevelser har likheter med 

varandra. I vårt kommande yrke kommer vi att möta kvinnor från hela världen och det är 

då viktigt att vi inom vården har en bred förståelse.  

 

Överförbarheten handlar om ifall resultatet kan överföras till andra situationer eller andra 

grupper och i så fall i vilken utsträckning. (Lundman och Hällgren 2012, ss.198-199). Då 

vi i vårt arbete främst skall beskriva kliniska implikationer i Sverige kan detta försvåras 

av att vi valt artiklar från flera länder. Sverige är dock relativt mångkulturellt vilket gör 

att vi trots nackdelen med implikationerna ser fördelar med att inte enbart ha hållit oss till 

ett land. Dock är våra sjukvårdsystem olika i de länder vi valt, vilket också kan påverka 

överförbarheten mellan de olika länderna. De möjligheter och den vård som kan ges kan 

också skilja sig mycket mellan länderna, både i det som kan erbjudas före, men även det 

som kan erbjudas efter bröstcancerbehandlingen.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet ledde fram till tre huvudteman och fyra underteman. Första huvudtemat blev 

upplevelsen av förändring med underteman: att känna sig oattraktiv, att skämmas och 

vilja vara normal. Andra huvudtemat blev upplevelsen av en hotad identitet med 

underteman: att känna sig mindre kvinnlig och bröstens betydelse. Tredje huvudtemat 

heter att lära sig acceptera sitt nya jag. Nästintill alla kvinnor som behandlats för 

bröstcancer upplevde en förändrad och initialt försämrad kroppsbild. De kvinnor som 

genomgick en mastektomi upplevde en stor främlingskänsla inför sig själva då de inte 

kände igen sina nya kroppar. Därmed blev kroppsbilden och självkänslan negativt 

påverkad av de kroppsliga förändringarna som skedde. Dessutom upplevde kvinnorna att 

de förlorat sin kvinnlighet i samband med de konsekvenser som kommer av 

bröstcancerbehandlingen. Att återskapa sin kroppsbild var enklare när en 

bröstrekonstruktion kunde göras, vilken ingav en känsla av återfunnen normalitet och att 

kvinnan kunde dölja sin sjukdom. Varje kvinna fick oavsett hur hennes cancerresa såg ut 

hitta sitt sätt att finna sitt nya själv samt självkänsla igen. Märkbart i resultatet är att 

samtliga delar smälter in i varandra. Detta visar på en stark koppling mellan att 
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cancerbehandlingen påverkar människan som helhet och att samtliga dimensioner kan 

påverka varandra samt individens välbefinnande. 

 

I dagens samhälle är kroppsideal och sociala medier stora faktorer som kan påverka 

människors självkänsla och kroppsbild. Som bröstopererad kvinna kan samhällets många 

förväntningar vara något som ytterligare inverkar på hur hon upplever sig själv, utöver 

den inre striden hon har med sin egen kropp och cancern. Detta styrks i Piot- Ziegler, 

Sassi, Raffoul och Delaloyes studie (2010, ss. 495-496) som redovisar att bröstcancern 

och mastektomin påverkar kvinnans fysiska person likväl som hennes kvinnliga identitet. 

I dagens samhälle möts kvinnor ständigt av sociokulturella normer, men även reklam och 

dylikt som porträtterar kvinnor med ”idealkroppen”. Då de cancerdrabbade kvinnorna 

inte ser ut som en kvinna förväntas göra efter sin behandling upplevde de en förvärrad 

diskrepans mellan sig själv och sin kropp. Nozawa, Shimizu, Kakimoto, Mizota, 

Yamamoto, Takahashi, Ito, Izumi och Fujiwara (2013, ss. 2142-2145) beskriver 

bröstcancerbehandlingens många biverkningar och att flera kvinnor får symtom som 

påverkar deras utseende. Exempel på symtom är markant håravfall, klåda, att naglarna 

kan lossna, torr hud, illamående och ansiktsödem. Det är på grund av dessa symtom som 

individen upplever en förändring av sig själv och det kan ha stor inverkan på självkänslan 

samt självförtroendet. Rhoten (2016, s. 1006) visar i sin sammanställning att en viktig del 

i upplevelsen av försämrad kroppsbild är inskränkt funktion, både fysisk och social sådan. 

Både färdigbehandlade cancerpatienter och de under pågående cancerbehandling med 

kroppsbildstörning kan få nedsatt social eller fysisk funktion just på grund av sin 

behandling. Den försämrade funktionen kan tillsammans med de utseenderelaterade 

förändringarna påverka hur individen upplever sig själv.  

 

Oavsett överlevnadsstadium är acceptans för sin nya kropp en komplex och tidskrävande 

process. För kvinnor i det akuta stadiet finns funderingar kring hur de ska lära sig leva 

med de kommande förändringarna medan de kvinnor som återinsjuknat lär sig nya sätt 

att leva med sina förändrade kroppar. I de senare överlevnadsstadierna är graden 

acceptans högre då kvinnorna återigen känner sig värda lika mycket som innan de 

insjuknade i cancer. Acceptansprocessen är relaterad till kvinnornas sätt att hantera 

situationen. En tydlig skillnad mellan de kvinnor som kan och inte kan finna acceptans i 

sin nya kropp var att de som inte kunde acceptera sin kropp inte trivdes i sig själva samt 

hade svårt att anpassa sig till sin förändrade självbild. Kvinnorna fann att de hade flera 

strategier att använda sig av för att kunna hantera sin förändrade kroppsbild, och i takt 

med att de återhämtade sig från sin sjukdom gav tiden dem möjligheten att utveckla nya 

attityder. Något som gav de tröst och normaliserade deras erfarenheter var emotionellt 

stöd från vänner, familj och partners (Buki, Reich & Lehardy 2016, ss. 1339-1340). Detta 

visar som i vårt resultat att precis som vid återuppbyggnaden av självkänsla är skapandet 

av acceptans en individuell process. Människans unika livsvärld och erfarenheter har 

tydliga effekter på hur individen väljer att gå vidare med sitt liv likväl som hur grunden 

läggs inför framtiden. På grund av de fysiska spår som lämnas efter en 

bröstcancerbehandling upplever kvinnorna att de alltid på något sätt kommer minnas eller 

identifiera sig med sin cancer och att detta i viss grad påverkar deras levda kroppar samt 

relation till världen. 

 

Kroppen är ett subjekt och det är genom den vi får tillgång till världen. Den beskrivs som 

ett väsen både för människans upplevelser och för identiteten. Det är genom vår kropp 
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och våra sinnen som vi skapar en bild av världen vi lever i och av oss själva. Vid en 

förändring av kroppen som vid exempelvis sjukdom förändras personens upplevelse av 

sig själv och tillgången till världen (Merleau-Ponty 1997 se Wiklund 2003, ss. 48-49). Då 

bröstcancer är en cancertyp som förändrar kroppen relativt mycket, både när det kommer 

till utseende och identitet, påverkas den levda kroppen negativt då kvinnornas tillgång till 

världen förändras. I resultatet framkom det att vissa av deltagarna tackade nej till 

evenemang för att de inte kände sig bekväma i sina kroppar längre. Kvinnorna kände sig 

osäkra och några fick till och med en identitetskris. I resultatet framkommer det även att 

förberedelse av kvinnorna inför behandlingen på vad som kommer att ske med deras 

kropp hade upplevts som bra. Någonstans kan mental förberedelse göra att det blir enklare 

att acceptera sin kropp och på nytt få tillgång till världen. 

 

De allra flesta kvinnorna hade sämre självkänsla efter cancerbehandlingen, och mycket 

av de känslorna berodde på mastektomin. Även andra biverkningar såsom viktuppgång 

fick dem att tycka sämre om sig själva. En viktig del för att återfå sin självkänsla och 

känna hopp inför framtiden var att få göra en bröstrekonstruktion. I Holtzmann och 

Timms intervjuer (2005, ss. 313-314) berättar deltagarna att cancerdiagnosen fick dem 

att känna sig förtvivlade och sårbara, men när de fick erbjudandet att göra en 

bröstrekonstruktion kände flera av dem hopp inför framtiden och en känsla av normalitet. 

Dock sade kvinnorna att bröstrekonstruktionen var psykiskt påfrestande då det är ett stort 

ingrepp på kroppen. 

 

Vidare i resultatet visade det sig att kvinnorna som genomgått en mastektomi kände sig 

ofullständiga och att en viktig del av deras kropp som sammankopplas med deras 

femininitet hade försvunnit. Buki, Reich och Lehardy (2016, s. 1339) styrker detta då 

deltagarna i deras studie som genomgått en mastektomi upplevde en stor förlust. 

Kvinnorna hade också svårigheter att anpassa sig till att bara ha ett bröst och att vara 

oproportionerliga. De beskrev det även här som att de såg en annan person framför sig i 

spegeln. Förändringarna var en konstant påminnelse om cancersjukdomen och bidrog till 

ytterligare lidande. När det kom till intima relationer upplevdes den nya kroppen som 

något kvinnorna skämdes över. 
 

I vårt resultat lyftes det fram hur viktig en bröstrekonstruktion var och att de som fått göra 

en direkt rekonstruktion upplevde ett minskat lidande. Det kan misstänkas att det till viss 

del hänger samman med kroppsideal och det faktum att kvinnan slipper se sig själv 

mastektomerad. Vid en direkt rekonstruktion förändras inte idealkroppen eller den 

ursprungliga kroppen lika mycket. Lamp och Lester, (2015, s. 135 & s. 138) har gjort en 

litteraturstudie där de såg att oavsett om kvinnan fått genomgå en direkt eller en 

senarelagd rekonstruktion upplevde de som genomgått en direkt rekonstruktion mindre 

stress och ångest samt hade bättre självförtroende och kroppssyn. Att göra sin 

rekonstruktion senare upplevdes som mer ångestfyllt och de hade sämre kroppssyn plus 

högre stress. Dock noterades det att vissa tyckte det blev för överväldigande när de fick 

sin cancerdiagnos att i samband med det behöva ta beslut angående sin behandling samt 

om bröstrekonstruktion om de fick erbjudandet. Då var de bättre att vänta tills efter 

cancerbehandlingen och göra en bröstrekonstruktion senare.  

 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012, ss. 44-45) beskriver att kvinnorna upplevde 

mastektomin som en lemlästning av kroppen och de upptäckte efter operationen att det 



 14 

var som att bli av med en del av sig själv. Flera av dem kunde inte använda samma kläder 

som innan då de hade gillat att använda urringat och framhäva sin byst, då de ansåg att 

brösten var en del av deras sexualitet. Efter operationen uppkom en osäkerhet inför att 

känna sig oattraktiva för andra. Att få göra en rekonstruktion var en möjlighet för 

kvinnorna både till att gömma sina ärr och återfå sin kvinnlighet igen. Vår egen reflektion 

är att några av anledningarna till att många väljer att göra en rekonstruktion så snart som 

möjlig är på grund av att bröst är sexualiserat och anses vara en representation för 

kvinnlighet. Flera av kvinnorna i resultatet kände sig avidentifierade i samband med 

mastektomin och det kan ha ett samband med att bröst är associerat med just femininitet. 

 

Sjuksköterskan är en viktig del i bemötandet och omhändertagandet av patienten både 

före operationen och i efterförloppet av cancerbehandlingen. Detta då hen möter 

patientens livsvärld när hon är som mest sårbar. Att visa öppenhet mot kvinnan och hjälpa 

henne förstå sitt nya jag samt finnas där för att svara på frågor och diskutera eventuella 

orosmoment gör sjuksköterskan till en nyckelperson i patientens tillfrisknande. I en studie 

av Fallbjörk, Frejeus och Rasmussen (2003, ss. 222- 223) där de studerat kvinnors 

erfarenheter av bröstekonstruktion i Sverige redovisar de att det finns brister i svensk 

sjukvård. Flera av kvinnorna blev inte informerade angående möjligheten om 

bröstrekonstruktion och fick söka egen information. De fick även ”tjata” för att få 

möjligheten att träffa en plastikkirurg. Efter rekonstruktionen var alla kvinnorna chockade 

över ärren de fått.  Kvinnorna sade likaså att möjligheten till att få träffa andra kvinnor 

som genomgått en bröstrekonstruktion borde varit möjligt för att få ta del av deras 

erfarenheter. Rekonstruktionen, både operationen och återhämtningen, var tuff, men 

nästintill alla kvinnorna var tacksamma för att dem gjort det. Utifrån denna studie och 

vårt resultat påvisas det att de finns brister i vården därför att kvinnorna inte blivit 

erbjudna rekonstruktion. De blev förvånade över resultatet och känner sig fula samt mår 

dåligt över sina kroppar i efterförloppet. Kliniska implikationer hade varit att ordna 

stödgrupper där kvinnor med olika erfarenheter av sin sjukdom kan samlas och utbyta 

dessa. Likaså att alla skall erbjudas enskilt stödsamtal med en sjuksköterska för att få 

hjälp med att acceptera sina kroppar och kunna älska sig själva igen. Alla kvinnor borde 

bli informerade och erbjudna en rekonstruktion, även om den inte går att göra i samband 

med mastektomin. I ett hållbarhets- och samhällsperspektiv kan vården genom att 

tillämpa dessa åtgärder i tid minska kvinnornas lidande. Vården kan även använda och 

fördela sina resurser bättre på detta sätt då patienterna kan ta hjälp av varandra och får 

ytterligare en stödkälla.  

 

 

SLUTSATSER 

Slutsatserna som kan dras är att det är många kvinnor som riskerar få en sämre kroppsbild 

och självkänsla efter sin bröstcancerbehandling. Mastektomin får många att känna att 

deras femininitet är hotad. Ur denna studie framkommer vikten av bröst för att känna sig 

kvinnlig samt vikten av bröstrekonstruktionen. För de som behöver vänta längre på sin 

rekonstruktion blir upplevelsen av kroppslig diskrepans och minskad femininitet 

förvärrad. Kvinnor som genomgår en bröstcancerbehandling behöver stöttning av 

sjukvården då sjukdomen och dess konsekvenser påverkar hela människan på alla plan. 

Vår litteraturstudie går att använda för att få ökad förståelse för dessa kvinnor och påvisa 

att vi inte skall förminska deras upplevelse av sin mastektomi, bröstrekonstruktion eller 
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övriga biverkningar. Att också få kunskapen om patienternas behov av att träffa andra 

som gått igenom samma sak är en viktig detalj som vården kan förbättra. Sjuksköterskan 

kan förstå patienten genom empati och genom att lyssna in kvinnans livsvärld, men det 

är störst möjlighet att en annan cancerdrabbad kvinna kan förstå kvinnans situation.  
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Datum Databas Sökord Filter Träffar Valda 

180228 Cinahl Life world OR Quality of life  

AND Breast cancer OR 

Breast neoplasm  

AND Body image OR Self-

esteem  

OR Self image OR Body 

dissatisfaction  

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

All adult  

31 1 

180228 Cinahl Breast cancer OR Breast 

neoplasm AND Body image 

OR Self image  

AND Mastectomy 

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

All adult  

21 1 

180228 Cinahl Life world OR Quality of life  

AND Breast cancer  

OR lymphedema AND Body 

image OR Self image  

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

All adult  

30 0 

180228 Cinahl Quality of life AND Breast 

cancer AND lymphedema  

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

All adult  

27 0 

180305 Cinahl Breast cancer OR Breast 

neoplasm AND Self-esteem 

OR Self-concept  

OR Self-worth  

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

All adult  

37 2 

180306 Medline Women’s experience*  

AND Breast cancer OR 

Breast neoplasm* AND 

Body image  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

32 2 

180314 Cinahl Surviv* AND  

Breast cancer OR Breast 

neoplasm* AND Body image  

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

36 2 
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180319 Cinahl Lymphedema  

OR Lymphoedema  

AND Qualitative study  

Peer-reviewed  

Forskningsartikel  

2013-2018  

Engelska  

Female  

Subject Major: Breast 

neoplasms  

9 1 
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Författare   

Årtal   

Titel   

Tidskrift 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Kurowecki, D. & 

Fergus, K. D.  

 

2014 

 

Wearing my heart 

on my chest: dating, 

new relationships 

and the 

reconfiguration of 

self-esteem after 

breast cancer 

 

Psycho-Oncology 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse av 

att skapa nya intima 

förhållanden efter 

bröstcancerdiagnos samt 

behandling.  

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer med 15 

kvinnor.  

 

Inklusionskriterierna 

var att deltagande 

skulle vara kvinna, ha 

en bröstcancerdiagnos 

oavsett stadie, vara 

mellan 18-80 år, aktivt 

dejtande eller att man 

precis påbörjat ett nytt 

heterosexuellt 

förhållande, inte har en 

psykisk sjukdom som 

hindrar 

kommunikation eller 

deltagandet samt talar 

flytande engelska.  

  

Kvinnors upplevelse av 

att träffa en ny partner 

och hur deras självbild, 

tankar samt männens 

åsikter påverkade deras 

relationsutveckling.  

 

Uppdelat i tre 

huvudteman med 

underrubriker: 

 

Att förlora och återfå 

själv- och kroppskänsla. 

 

Att ta steget: Att dejta 

och skyldigheten att 

berätta. 

 

Att återforma sig själv 

genom ett nytt 

förhållande.  
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Brunet, J., Sabiston, 

C. M. & Burke, S.  

 

2013 

 

Surviving breast 

cancer: Women’s 

experiences with 

their changed 

bodies 

 

Body Image 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelser av 

sin kropp efter 

bröstcancerbehandling.  

Intervjustudie med 11 

kvinnor i åldrarna 47-

70 år. För att få delta 

måste de ha genomgått 

kirurgi samt avslutat 

cytostatika och/eller 

strålbehandling samt 

tala engelska.  

  

Intervjuerna 

analyserades därefter 

enligt fenomenologisk 

analys.  

Resultatet visade att 

samtliga kvinnor 

upplevde förändringar i 

samband med avslutad 

bröstcancerbehandling. 

Majoriteten av kvinnorna 

upplevde det som 

negativt, men några 

kunde även se det 

positiva i situationen.  

  

Resultatet är uppdelat i 

fyra huvudteman:  

  

Att ändras synligt och 

osynligt.  

  

Att uppleva intensiva 

känslor och tankar.  

  

Kroppens mening: Ett 

fordon i hälsa, 

välbefinnande och 

sociala situationer.  

  

Att hantera fysiska  

förändringar. 

Davies. C. C., 

Brockopp, D., Moe, 

K., Wheeler, P., 

Abner, J. & 

Lengerich, A.  

 

2017 

 

Exploring the Lived 

Experience of 

Women 

Immediately 

Following 

Mastectomy - A 

Phenomenological 

Study 

 

Cancer Nursing 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse av  

att se sina ärr efter 

genomgådd mastektomi.  

Djupgående intervjuer 

med 10 kvinnor som 

sedan analyserades 

efter fenomenologisk 

modell.  

  

Inklusionskriterier var 

att kvinnan skall ha 

genomgått mastektomi 

inom 6-12 månader 

samt vara över 18 år.  

  

Exklusionskriteriet var 

att kvinnan inte redan 

skall ha genomgått en 

bröstrekonstruktion.  

Resultatet delades upp i 

åtta olika teman där 

samtliga var del av 

mastektomiupplevelsen 

och hur de hanterade 

förändringen. Initialt 

upplevde samtliga 

kvinnor oro och ångest 

över mastektomin och 

sitt nya utseende.  
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Przezdziecki, A., 

Sherman, K. A, 

Baillie, A., Taylor, 

A., Foley, E. & 

Stalgis-Bilinski, K. 

 

2013 

 

My changed body: 

breast cancer, body 

image, distress and 

self-compassion 

 

Psycho-Oncology 

Syftet var att studera om 

självkänslan påverkar 

relationen mellan 

kroppsbild och ångest. 

Även andra möjliga 

faktorer som påverkar 

relationen inkluderades.  

279 australiensiska 

kvinnor genomförde 

en anonym  

onlineundersökning 

med frågeformulär om 

kroppsbild, 

självkänsla, psykisk 

ohälsa, vikt och 

grupptryck.  

  

Inklusionskriterier var 

att kvinnan ska vara 

över 18 år, fått diagnos 

samt avslutat 

behandling för sin 

bröstcancer.  

Resultatet påvisar 

korrelationen mellan de 

olika variablerna.  

  

Självkänslan visade sig 

vara bättre med stigande 

ålder medan en sämre 

kroppsbild var starkare 

relaterat till yngre åldrar.  

McKean, L. N., 

Newman, E. F. & 

Adair, P. 

 

2013 

 

Feeling like me 

again: a grounded 

theory of the role of 

breast 

reconstruction in 

self-image 

 

European Journal of 

Cancer Care 

Syftet var att studera 

betydelsen av 

bröstrekonstruktion för 

kvinnans självbild.  

Semi-strukturerade 

intervjuer med 10 

kvinnor i åldrarna 31-

60 år. Intervjuerna 

analyserades enligt en 

grounded theory-

metod.  

  

Inklusionskriterierna 

är att kvinnorna skall 

ha varit äldre än 18 år 

vid bröstcancerdiagnos 

och har gjort en 

bröstrekonstruktion 

efter att ha genomgått 

partiell eller total 

mastektomi.  

  

Exklusionskriterie var 

att inte vara i ett 

dödligt stadie av sin 

cancer samt inte ha 

genomgått cytostatika- 

eller strålbehandling 

de senaste 3 

månaderna. 

Resultatet redovisar det 

stora huvudtemat i 

studien vilket är att  

”känna sig som sig själv 

igen”.  

  

Kvinnorna talar om 

synen på sina kroppar 

samt hur viktigt en 

känsla av normalitet och 

återhämtning är. 
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Fang, S-Y. & Lee, 

K-T.  

 

2016 

 

”From Patient to 

Survivor” - 

Women’s 

Experience with 

Breast Cancer After 

5 Years 

 

Cancer Nursing 

Syftet var att studera 

kvinnor i Taiwans 

livserfarenheter efter 5 

års överlevnad efter 

bröstcancerdiagnos.  

Djupgående intervjuer 

med 13 kvinnor mellan 

48-72 års ålder.  

  

Inklusionskriterierna 

var att kvinnorna ska 

vara minst 20 år gamla 

samt ha blivit 

diagnostiserade med 

bröstcancer minst 5 år 

innan studiens 

genomförande. De 

behöver även prata 

flytande 

mandarin/kinesiska 

eller taiwanesiska samt 

ej ha någon psykisk 

ohälsa. Kvinnorna får 

ej heller ha erfarenhet 

av recidiv efter första 

insjuknande. 

Resultatet är uppdelat i 

sex olika teman:  

  

Rädsla för recidiv.  

  

Hopp om lindring av 

biverkningar.  

  

Sökandet efter en 

kroppsbild.  

  

Förväntningen på 

vårdrelationen med 

läkaren. 

  

En moders oro.  

  

Positivt tänkande. 
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Barthakur, M. S., 

Sharma, M. P., 

Chaturvedi, S. K. & 

Manjunath, S. 

 

2017 

 

Body Image and 

Sexuality in 

Women Survivors 

of Breast Cancer in 

India: Qualitative 

findings 

 

Indian Journal of 

Palliative Care 

Syftet var att förklara 

problemen som följer 

efter en  

bröstcancerbehandling  

och som kan relateras 

till kroppsbild och 

sexualliv hos kvinnor i 

Indien. 

Semistrukturerade 

djupgående intervjuer 

med 15 av de 50 

kvinnor som även tagit 

del i den kvantitativa 

undersökningen.  

  

Inklusionskriterier var 

att kvinnan skall ha 

genomgått mastektomi 

eller lumpektomi samt 

behandlas med 

hormonbehandling. 

Kvinnan skall även 

vara över 18 år 

gammal, gift, minst ha 

gymnasieutbildning 

samt tala engelska 

eller hindi. Ytterligare 

måste gått mer än 6 

månader sedan deras 

senaste cytostatika- 

eller strålbehandling.  

 

Exklusionskriterierna 

är att kvinnan inte får 

ha någon pågående 

cytostatika- eller 

strålbehandling, inte 

får ha metastaser eller 

kognitiva 

nedsättningar.  

Resultatet visade att 

kvinnan upplevde hot 

mot sin kvinnliga 

identitet och att 

vardagens samt 

sexuallivet förändrats 

eller genomgått 

förändringar sedan 

cancerdiagnosen. 
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Pedersen, B., 

Groenkjaer, M., 

Falkmer, U., Mark, 

E. & Delmar, C. 

 

2015 

 

”The ambiguous 

transforming body” 

- A 

phenomenological 

study of the 

meaning of weight 

changes among 

women treated for 

breast cancer 

 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

Syftet var att beskriva 

och klargöra den levda 

kroppens betydelse för 

hur man erfar världen.  

  

Induktiv och 

deskriptiv metod 

baserad på 

fenomenologisk 

reflektion.  

  

Intervjuer gjordes med 

12 dansktalande 

kvinnor som var 

villiga att dela med sig 

av sina erfarenheter.  

Resultatet visade att 

kvinnornas vikt och 

kroppar var något de 

tänkte på mycket samt att 

de hade svårt att 

acceptera sin nuvarande 

kropp.  

Maree, J. E. & 

Beckmann, D.  

 

2016 

 

”Just live with it”: 

Having to live with 

breast cancer 

related lymphedema 

 

Health SA 

Gesondheid 

Syftet var att undersöka 

hur personer med 

lymfödem upplever 

detta. 

Kvalitativ studie med 

ostrukturerade 

intervjuer på 

afrikanska/afrikaans 

eller engelska. De 

deltagande bestod av 8 

kvinnor och en man. 

Resultatet är uppdelat i 

fyra teman:  

  

”Bara lär dig leva med 

det”: Lymfödem, det 

okända och obeskrivliga.  

  

”Min arm gör ont”: Att 

leva med lymfödem och 

dess fysiska 

konsekvenser.  

  

”Du kan inte dölja det”: 

Att leva med en 

förändrad kropp.  

  

”Jag är tacksam”: Att 

lära sig leva med 

lymfödem.  

  

 


