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Sammanfattning    

Varje år drabbas ungefär 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige och siffran verkar öka. 

Vid bröstcancer är det vanligt förekommande med någon form av kirurgi, exempelvis 

mastektomi som innebär att ett eller båda brösten avlägsnas. Förlusten av ett bröst 

resulterar i en oundviklig kroppsförändring som kan beröra såväl kvinnligheten som 

sexualiteten och identiteten. Kvinnorna kan uppleva sig stigmatiserade till följd av den 

förändrade kroppen och ett lidande uppstår. Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av 

den förändrade kroppen efter mastektomi samt deras väg mot anpassning. En 

litteraturöversikt av kvalitativa studier genomfördes för att belysa problemområdet. 

Studierna inkluderade kvinnor i åldrarna 25-77 som samtliga hade genomgått 

bröstkirurgi till följd av bröstcancer. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kunde vi 

urskilja tre kategorier: Att stå inför fullbordat faktum, Bröstet som symbol och Att 

hantera situationen. Resultatet visar att förlusten påverkade kvinnorna negativ och de 

upplevde en känsla av att inte längre vara kvinnliga och önskvärda inför deras partner. 

Dessutom påverkades känslan av normalitet och kvinnorna verkade vara överens om att 

en bröstprotes eller bröstrekonstruktion var nödvändig för att undvika stigmatisering. 

Kvinnorna hade till en början svårigheter att anpassa sig till den nya kroppen men med 

tiden kunde de uppleva förändringen som en positiv erfarenhet. En bredare kunskap hos 

allmänsjuksköterskor behövs för att både pre- och postoperativt kunna ge professionellt 

stöd och vägledning för den utsatta kvinnan.  
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INLEDNING 
 

 

”Jag bryr mig inte längre om ifall min omgivning ser att jag bara har ett bröst. 

Skulle jag gå undan, smyga i halvmörker, dölja min stympade kropp för att ”de 

andra” skulle må dåligt att påminnas om att det finns sjukdom och död? I vår 

tid av beundran för den perfekta ytan är det förstås provocerande” (Grahn, 

2003, s. 65). 

 

 

De flesta har någon gång kommit i kontakt med bröstcancer. Det är ingen omöjlighet att 

du själv eller någon i din närmaste omgivning kommer att drabbas, eller redan har 

drabbats, av bröstcancer. Idag vet vi att ungefär 19 kvinnor insjuknar i Sverige, varje 

dag (Cancerfonden, 2010). Siffran talar ett tydligt språk; det är en sjukdom som berör 

alla, inte minst oss kvinnor. Under vår studietid har vi mött, och som sjuksköterskor 

kommer vi med stor sannolikhet att möta, kvinnor som i utbyte mot ett bröst ökat sin 

överlevnadschans. Det är kvinnor som fått en förändrad kropp, en erfarenhet som kan 

beröra både kvinnligheten och sexualiteten. Dessa möten väckte vårt intresse för tankar 

och känslor kring den levda kroppen som kvinnor tvingas kämpa med efter förlusten av 

ett bröst. Som tidigare nämns är bröstcancer en sjukdom som berör alla, vilket genererar 

ett stort forskningsintresse kring ämnet. Eftersom bröstcancer rör den subjektiva 

kroppen och reaktionerna är individuella anser vi att man aldrig kan få en mättnad av 

forskning kring det aktuella ämnet. Vi vill skriva denna uppsats eftersom bröstcancer 

berör oss både som kvinnor och som blivande sjuksköterskor. Alla nya vinklar är av 

värde eftersom kvinnors upplevelse av att förlora ett bröst är unik. Vi kommer att 

använda begreppet anpassning för att försöka beskriva kvinnans väg mot acceptans och 

i förlängningen kanske en försoning med den nya kroppen. 

 

 

BAKGRUND 
 

Bröstcancer 
 

Idag är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år insjuknar cirka 

7000 kvinnor i Sverige och trenden pekar uppåt (Cancerfonden, 2010). Statistik visar att 

dödligheten inte ökar, trots ett ökat antal bröstcancerfall årligen (NORDCAN, 2009).  

 

Bröstcancer är en sjukdom som främst drabbar äldre kvinnor, medianåldern för 

insjuknande är 64 år. Även unga kvinnor drabbas men inte i lika stor utsträckning som 

äldre. Mindre än fem procent av de nya fallen inträffar hos kvinnor under 40 år. 

Ärftligheten har betydelse för uppkomsten av bröstcancer. Risken att insjukna ökar med 
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två till tre gånger om kvinnans mor eller syster har diagnostiserats med bröstcancer. 

Sjukdomen drabbar inte bara kvinnor utan också män, då ungefär 40 män per år 

diagnostiseras med bröstcancer i Sverige. Det vanligaste sjukdomstecknet är en 

palperbar knöl i bröstet men andra symtom som förstorat och förhårdnat bröst, 

indragningar i huden, rodnad samt blödningar från bröstvårtan kan också förekomma. 

Det finns flera olika former av bröstcancer men vanligtvis är tumören lokaliserad till 

mjölkgångarnas celler och benämns då ductal cancer. Om tumören uppstår i 

mjölkkörtlarna kallas den lobulär cancer. Maligna tumörer (elakartade) kan lätt sprida 

sig till kringliggande vävnad och andra organ medan de benigna tumörerna (godartade) 

saknar den förmågan. Det är de maligna tumörerna som kallas för cancer (Cancerfonden, 

2010).  

 

Diagnos och behandling 

 

Genom att regelbundet kalla kvinnor i Sverige till mammografiundersökning ökar man 

möjligheten att upptäcka bröstcancer i ett tidigt stadium, vilket resulterar i minskad 

dödlighet. I Sverige kallas kvinnor från 45 år upp till 75 år till screening (Almås & 

Myklebust-Sørensen, 2002). För att läkaren ska kunna ställa en bröstcancerdiagnos 

kombineras tre olika metoder, så kallad trippeldiagnostik. Den första metoden är en 

klinisk undersökning där bröst och armhålor palperas och inspekteras. Mammografi är 

en röntgenundersökning som kan upptäcka tumörer som inte är palperbara och med 

hjälp av bilderna kan benigna tumörer skiljas från cancertumörer. Som komplement till 

den kliniska undersökningen och mammografiundersökningen görs en så kallad 

finnålsbiopsi. Celler aspireras från den antagna tumören och undersöks sedan i 

mikroskop för fastställande om tumören är av malign eller benign karaktär 

(Cancerfonden, 2010). 

 

Kirurgi är den vanligaste behandlingen vid bröstcancer, ofta kombinerad med en så 

kallad sentinal node-teknik där man kan utesluta att spridning har skett till lymfkörtlar 

(SBU, 2009). Under operationen avlägsnas så mycket bröstkörtelvävnad som möjligt 

runt tumören för att minska risken för recidiv. Om tumören är mindre än 3-4 centimeter 

kan bröstbevarande kirurgi erbjudas, vilket innebär att en bit av bröstet där tumören 

sitter avlägsnas. Vanligtvis brukar även lymfkörtlar tas bort (Almås & Myklebust-

Sørensen, 2002). Om tumören är större och risken för recidiv är hög kan det bli aktuellt 

med mastektomi vilket innebär att hela bröstet avlägsnas (Cancerfonden, 2010). Olika 

former av bröstkirurgi kompletteras ofta med cytostatika och/eller strålbehandling (SBU, 

2009). Bröstcancer leder till en förändring av den fysiska kroppen, vilket kan benämnas 

som ett kroppsligt stigma. Stigmatisering innebär att en person avviker från det som 

samhället uppfattar som normalt (Goffman, 2001/1972).  
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Centrala vårdvetenskapliga begrepp 
 

Lidande 

Begreppet lidande är svårdefinierat men innebär en kamp mellan det som är ont och det 

som är gott. Med säkerhet kan nämnas att varje människas lidande är unikt. Mastektomi 

leder till förlust hos kvinnan och Eriksson (1994) talar i sin definition av lidandet om 

sorg över det som gått förlorat. Detta kan liknas vid ett döende där människans själ och 

ande först tynar bort, men som kan pånyttfödas vid försoning av sjukdom och lidande. 

 

De kvinnor som drabbas av bröstcancer och i behandlande syfte tvingas genomgå 

mastektomi kan uppleva det som Eriksson (1994) benämner som sjukdomslidande. 

Kvinnorna förlorar ett bröst till följd av sjukdom och behandling och kan i vissa fall 

även behöva kompletterande terapi med strålning och cytostatika som båda kan ge 

starka biverkningar. När kvinnan insjuknar i bröstcancer uppstår kaos i hennes livsvärld, 

den värld som hon lever i och som tas förgiven. Existensen hotas och kvinnans 

livslidande kan förstärkas. Trots att lidandet är mänskligt försöker människan undgå 

lidande genom att använda olika strategier. Till en början gör hon sig av med sitt lidande 

för att i nästa stadium försöka bemästra det. Därefter följer förnekelse och flykt som 

sedan övergår i uppgivenhet och acceptans. Det femte och sista stadiet innebär att 

människan försöker hitta en mening med sitt lidande (Eriksson, 1994). 

 

 

”Jag kammar håret och stänger igen dörren inom mig, stänger igen om den 

förfärliga misstanken. Jag går ut och möter mina arbetskamrater vid 

turnébussen och försöker vara som vanligt” (Grahn, 2003, s. 8). 

 

 

Livsvärlden och den levda kroppen 

Att förlora ett bröst innebär en oundviklig kroppsförändring som resulterar i en 

förändrad livsvärld. Begreppet livsvärld handlar om den värld som människan lever i, 

som tas förgiven och som aldrig kan undkommas (Bengtsson, 1999). Merleau-Ponty 

(1997/1945) talar om den levda kroppen som ett subjektivt föremål, men som skiljer sig 

från andra föremål genom att den aldrig kan uteslutas. Människan upplever omvärlden 

genom sin kropp men kan aldrig iaktta sig själv eller tolka kroppen från olika synvinklar, 

vilket man kan göra med andra föremål. 

 

 

”Om jag inte skulle ta av mig mina kläder skulle jag aldrig kunna få se deras 

baksida, och vi kommer just att se att mina kläder kan bli som ett bihang till 

min kropp” (Merleau-Ponty, 1997/1945, s. 42). 
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Att drabbas av bröstcancer innebär oftast en förlust för kvinnan då hon förlorar ett bröst 

och därmed en del av sin kropp. En reformation av kroppen kan således innebära en 

förändrad upplevelse av omgivningen och kvinnan kommer att tolka sin livsvärld 

genom den nya kroppen. Omgivningens tolkning av kvinnan kommer också att 

påverkas, såvida inte kvinnan döljer förlusten av sitt bröst med hjälp av protes eller 

kläder. Som Merleau-Ponty (1997/1945) menar kommer människan att tolka föremålet 

såsom det erfars och således kan kvinnan, med hjälp av ovan nämnda strategier, 

bibehålla sin profil. Han beskriver vidare att människan är bunden till en viss värld på 

grund av sin kropp. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor och utgör 

därmed en patientgrupp som sjuksköterskan kan möta i sin profession. Efter en 

bröstcancerdiagnos kan det bli aktuellt att i behandlande syfte avlägsna det ena eller 

båda brösten, så kallad mastektomi. Förlusten av ett bröst resulterar i en oundviklig 

kroppsförändring som kan framkalla negativa tankar och känslor kring den levda 

kroppen, sexualiteten och kvinnligheten. Kvinnor kan uppleva sig stigmatiserade 

gentemot samhällets förväntningar av det kvinnliga könet och därmed kan ett lidande 

uppstå. Att anpassa sig till den förändrade kroppen kan upplevas ohanterligt. Har 

sjuksköterskor tillräckligt mycket kunskap om kvinnors upplevelser av den förändrade 

kroppen efter mastektomi för att kunna hjälpa dem att hantera den nya situationen och 

stötta dem i anpassningen till den nya kroppen? 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av den förändrade kroppen efter mastektomi 

samt hur de anpassar sig till denna förändring. 

 

 

METOD 

Författarna har valt en kvalitativ forskningsmetod med syfte att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad som enligt Friberg (2006) kan ge en ökad förståelse för ett visst fenomen. 

Eftersom uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för kvinnors upplevelser av den 

levda kroppen efter mastektomi ansågs en kvalitativ forskningsansats mest lämplig.  
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Urval och datainsamling 

 

Inklusionskriterier i sökprocessen var kvinnor som genomgått mastektomi efter 

bröstcancerdiagnos och som hade negativa erfarenheter av den levda kroppen. 

Artiklarna skulle vara peer-rewieved, innefatta minst sex sidor och inte vara äldre än tio 

år. Författarna har beslutat att exkludera biverkningar av cytostatika- och 

strålbehandling som också kan ge negativa effekter på den levda kroppen, såsom 

håravfall. Resultatet inkluderar inte denna biverkning eftersom författarna anser att hår 

inte är en kroppsdel i samma bemärkelse som ett bröst. Enligt Cancerfonden (2009) 

återhämtar sig vanligtvis hårcellerna efter avslutad behandling, helt eller delvis, men 

kvinnans bröst kan aldrig återbildas. De artiklar som inkluderas i resultatet riktas mot 

upplevelser av den förändrade kroppen efter mastektomi. Av denna anledning väljer 

författarna att exkludera biverkningar av strål- och cytostatikabehandling. 

 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökprocessens resultat redovisas i 

bilaga 1. Sammanlagt gav sökningarna 143 träffar och av dessa framträdde 35 

intressanta titlar. Författarna läste abstrakten till de 35 artiklarna för att sedan inkludera 

12 artiklar som stämde överrens med angivna inklusionskriterier. Efter att författarna 

läst artiklarna inkluderades sammanlagt sju artiklar till studien. Artiklar som lästes var 

skrivna både på engelska och nordiska språk, men efter att författarna exkluderat de 

artiklar som inte överensstämde med inklusionskriterierna återstod endas artiklar 

skrivna på engelska. Författarna gjorde systematiska sökningar med specifika sökord i 

databaser samt manuella sökningar av artiklarnas referenser. Inkluderade tidsskrifter var: 

Journal of Clinical Nursing; European Journal of Oncology Nursing; Journal of 

Advanced Nursing; Oncology Nursing Forum; Nursing Inquiry; British Journal of 

Health Psychology; och Cancer Nursing. Samtliga tidskrifter är peer-rewieved och 

indexerade mot vårdvetenskapliga databaser.  

 

Kvinnorna i studierna var mellan 25-77 år och samtliga hade fått en bröstcancerdiagnos 

samt genomgått bröstkirurgi. Samtliga artiklar som analyserades var kvalitativa och 

befann sig i tidsintervallet 2000-2010, med undantag från en artikel som publicerades år 

1999. Trots att artikeln hamnar utanför inklusionsintervallet valde författarna att 

inkludera studien på grund av dess viktiga innehåll. Författarnas argument till denna 

inklusion är att innehållet styrker resultatet i andra studier och bedöms vara av stor 

betydelse. 

 

 

Dataanalys 

 

Resultatet i artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 

Lundman och Graneheim (2008). Författarna inkluderade studier som bildade 

analysenheter och utifrån dessa markerades meningsbärande enheter. Meningsenheterna 
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kodades och bildade tillsammans subkategorier som slutligen formades till kategorier. 

Resultatet av analysen presenteras i tabell 1. 

 

Artiklarnas innehåll och vårdvetenskapliga kvalitet presenteras i en översiktstabell 

(bilaga 2). För att bedöma kvaliteten använde författarna en granskningsmodell, Critical 

Appraisal Skills Programme (CASP) (bilaga 3). Modellen utgår från tio punkter och 

utifrån dem bedömer författarna artiklarnas kvalitet med hjälp av följande struktur: låg, 

medelmåttig och hög vårdvetenskaplig kvalitet. Resultatet av kvalitetsgranskningen 

presenteras i en översiktstabell (bilaga 2). 

 

RESULTAT 
 

Efter analys av de inkluderade artiklarna skapades tre kategorier med sammanlagt sju 

subkategorier. Kategorier och subkategorier visas i en översiktstabell nedan (tabell 1). 

 
 

Tabell 1. Kvinnors upplevelser efter mastektomi 

Kategorier Subkategorier 

Att stå inför fullbordat faktum  Den förändrade kroppen 

 Att begränsas av ett kroppsligt 

stigma 

Bröstet som symbol  Kvinnlighet och identitet 

 Sexualitet 

Att hantera situationen  Anpassning 

 Acceptans 

 Att vara stark i förändringen 

 

 

Att stå inför fullbordat faktum 

 

Den levda kroppen förändras drastiskt vid mastektomi och kan innebära en stor 

omställning i livet. Kvinnorna står inför fullbordat faktum och tvingas inse att deras 

fysiska kropp har förändrats för all framtid. Genom de två subkategorierna belyses 

problematiken med den förändrade kroppen efter bröstcancerrelaterad kirurgi.  

 

 

“I suppose to an extent I feel deformed. That’s probably the best way to 

describe it …and your appearance has changed quite radically…I think it’s 
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possibly one of the most mutilating things that a male or female can have 

done” (Bredin, 1999, s. 1116) 

 

Den förändrade kroppen 

Att förlora ett bröst innebär en oundviklig fysisk kroppsförändring och en förändring av 

den levda kroppen. Studier påvisar att fysiska förändringar är vanligt förekommande till 

följd av mastektomi. Kvinnorna upplevde förändrad känslighet i bröstregionen och 

möjligheten till stimulans avtog (Thomas-MacLean, 2005; Bredin, 1999). Det var inte 

bara känsligheten som förändrades utan också andra fysiska symtom såsom domningar, 

stelhet, lymfödem, smärta och kyla uppvisades (Bredin, 1999). En kvinna som 

genomgått bilateral mastektomi berättar: 

 

“They [the arms] ache all the time and I'm in pain all the way down there all 

the time, and that rubs against your body so when I go down the road I have to 

hold my arms out”  (Bredin, 1999, s .1116). 

 

Kvinnornas upplevelse av den förändrade känsligheten var unik. Vissa upplevde till 

följd av mastektomi postoperativa domningar och förlorad möjlighet till stimulans, 

medan andra kände att bröstet inte var helt borta (Bredin, 1999). Kvinnorna upplevde 

emellertid att bröstvårtan fanns kvar och likande det vid fantomlem (Thomas-MacLean, 

2005). 

 

“If I touch the skin where the nipple was, the sensation is the same as if it was 

still there. And yet if I go a little away from that particular spot, it doesn't feel 

like that” (Thomas-MacLean, 2005, s. 203). 

  

 

Det är mycket känslosamt att drabbas av bröstcancer och sjukdomen resulterar i en stor 

förändring av kvinnornas livsvärld, inte bara fysiskt utan även emotionellt och socialt 

(Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010). Kvinnorna berättade att de förvånades över 

bröstförlustens påverkan på känslolivet och menar att de är för unga för att genomgå 

mastektomi och leva med bara ett bröst (Hill & White, 2008). En kvinna berättar att hon 

förstår att det är nödvändigt att avlägsna bröstet för att öka överlevnadschanserna, men 

vill inte att de ska ta bort en del av hennes kropp: 

 

 

“I knew it was to save my life that they would remove a piece of meat, but I 

didn´t want them to” (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010, s. 491). 
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Efter mastektomi kunde kvinnorna uppleva fysiska förändringar i kroppssymmetrin. 

Kvinnorna förklarar att den ena sidan känns annorlunda gentemot den andra vilket de 

beskriver som en förlust av kroppens symmetri. En upplevelse av skevhet uppstod när 

kvinnornas kroppar förändrades efter mastektomi (Bredin, 1999; Hill & White, 2008; 

Piot-Ziegler et al., 2010; Thomas-MacLean, 2005). Några kvinnor tror i efterhand att 

symmetrin i kroppen skulle upplevas mer balanserad om båda brösten hade avlägsnats 

vid operationen (Hill & White, 2008; Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

 

“feel lopsided. This thing hanging there and nothing on the other side” 

(Thomas-MacLean, 2005, s. 205). 

  

 

“You feel lopsided, there is no doubt about that and its very strange when you 

haven´t got the prosthesis on after a bath or moving in bed…it´s flat, it´s 

noticeable…” (Bredin, 1999, s. 1116). 

 

 

Kvinnorna upplevde en postoperativ instabilitet av den fysiska kroppen efter 

bröstkirurgi och beskriver en känsla av att inte vara intakt. Känslan av att inte vara 

intakt resulterar inte alltid i en känsla av abnormitet. Flera kvinnor berättar att 

bröstförlusten snarare angriper deras självbild än känslan av att vara onormal (Roberts, 

Livingston, White & Gibbs, 2003).  

 

 

“I didn´t feel not normal. It´s about being intact, your body intact” (Roberts et 

al., 2003, s. 182). 

 

 

Andra talar om förlusten som en saknad av helhet (Lindop & Cannon, 2001). 

 

 

“I think one quarter of my body is gone” (Lindop & Cannon, 2001, s. 96) 

 

 

Kvinnorna berättade att det tog lång tid innan de vågade titta på området där bröstet 

hade avlägsnats och de var inte nöjda med vad de såg. De kände att deras kroppar var 

stympade och de skämdes över sina nya kroppar (Bredin, 1999). Kvinnorna beskrev 

ångest när de såg att bröstet var borta och hade ersatts av ärrbildning (Piot-Ziegler et al., 

2010) Det tog flera månader innan de kunde acceptera sitt nya utseende och flera av 

kvinnorna berättade hur de försökte undvika synen av ärren i duschen (Piot-Ziegler et 

al., 2010; Bredin, 1999). 
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”That was awful, awful. It is, it´s, really. For days, weeks and month, I´ve taken 

my shower with my head turned away” (Piot-Ziegler et al., 2010, s.491). 

 

 

“Well, for three months I didn’t even look at myself, I just put a lot of bubbles 

in the bath, I didn’t look at all” (Bredin, 1999, s. 1116). 

 

Att begränsas av ett kroppsligt stigma 

Vid förlust av ett eller båda brösten förändras den fysiska kroppen och ett kroppsligt 

stigma kan uppstå. Kvinnorna berättar att de på olika sätt kämpar för att upprätthålla 

känslan av normalitet och därmed undvika stigmatisering och lidande. I en artikel av 

Roberts et al. (2003) beskrivs att mastektomi kan ge kvinnorna en känsla av att tappa 

kontakten med den normala världen och kan skapa en känsla av avvikelse från 

samhällets förväntningar. Kvinnorna försöker dölja sin stympade kropp för att undvika 

kroppsligt stigma. Flera studier visar att kvinnorna som kan dölja sitt kroppsliga stigma 

med kläder eller bröstprotes kan hantera den förändrade kroppen bättre (Bredin, 1999; 

Hill & White 2008; Roberts et al., 2003). En kvinna berättar att hon ofta går utan 

bröstprotes hemma, men om någon ringer på dörren upplever hon att hon måste dölja 

förlusten med en handduk eller liknande (Roberts et al., 2003). Brösten var en viktig del 

i kvinnornas liv för att de inte skulle känna sig avvikande och annorlunda. En förlust 

kan resultera i en känsla av ofullständighet.  

 

”….when I’m dressed I can cope with it. When I’m dressed nobody needs to 

know” (Bredin, 1999, s. 1117). 

 

 

“I was okay as long as I appeared dressed and as if nothing had happened to 

me. . . . So I think I really tried to pretend everything was okay, that I was 

normal” (Hill & White, 2008, s. 84). 

 

 

“I am different. I had the most rounded boobs and I was proud of them. 

Although they were big, they were an important part of my life and now they 

are gone and yes there is this lost there – I feel diminished in some way but I 

couldn´t tell you I what way; incomplete I suppose you would say”  (Bredin, 

1999, s. 1117). 

 

 

Kvinnorna upplever sig avvikande och har en känsla av att inte längre vara mänskliga. 

De använder starka ord såsom missfoster och monster när de beskriver sin kropp efter 
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mastektomi och förklarar att känslan är svår att leva med (Bredin, 1999; Lindop & 

Cannon, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010). En av kvinnorna upplevde sig grotesk när hon 

såg sin spegelbild och upplevde ärren värre än vad hon hade förväntat sig (Bredin, 

1999). 

 

“I think my scars are ugly. They are more grotesque than I thought they would 

be, I thought they would be a lot neater than they are…and therefore my whole 

body shape is out of proportion. When you look in the mirror you look 

grotesque” (Bredin, 1999, s. 1116). 

 

 

“I felt like a freak. I didn´t feel a woman anymore” (Lindop & Cannon, 2001, s. 

96). 

 

 

“I find that I am not completely human anymore. Yes, this is true. One part of 

my uneasiness was that I was feeling like a monster, Frankenstein. [---] I 

cannot carry on living like that. I feel like a monster” (Piot-Ziegler et al., 2010, 

s. 493). 

 

 

Kvinnorna försöker skapa olika strategier för att undvika ett kroppsligt stigma för att 

inte känna sig avvikande. En av dessa strategier var att använda en extern bröstprotes 

eller göra en bröstrekonstruktion för att återfå känslan av normalitet. Kvinnorna 

beskriver att protesen var nödvändig för att de skulle känna sig normala och passa in i 

samhällets normer. Vissa kvinnor menade att det var samhällets förväntningar som 

påverkade dem i beslutet om bröstrekonstruktion för att undvika känslan av 

misslyckande och avvikelse. Den externa protesen kunde hjälpa dem att återfå ett 

normalt utseende och på så sätt kunna dölja sin stympade kropp (Hill & White, 2008; 

Roberts et al., 2003). 

 

 

“I can go out, and nobody has any idea; I´m just like everybody else. And I feel 

like anyone else” (Roberts et al., 2003, s. 183). 

 

 

Men trots att protesen hjälpte dem att se normala ut kunde vissa kvinnor ändå uppleva 

en känsla av att allting inte var som det skulle (Hill & White, 2008).  

 

 

“That [prosthesis] actually looked fine, that was okay, but I knew it wasn´t 

okay. It doesn´t matter what anybody could see, whether they knew me or they 

didn´t know me or just walking the streets, you would have thought nothing. 
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But I knew it was all wrong, I knew that it was totally wrong” (Hill & White, 

2008, s. 84). 

 

 

Kvinnorna berättade att de på grund av det kroppsliga stigmat var begränsade, inte 

minst i umgänge med andra kvinnor (Bredin, 1999). De upplevde förändrade relationer, 

där de antingen kom varandra närmare eller gled isär. En kvinna berättar att hon tidigare 

hade nära relation till sina vänner, men att de efter cancerdiagnosen drog sig undan när 

de inte visste vad de skulle säga eller hur de skulle reagera. Det är ingen ovanlighet att 

folk förknippar cancer med död och det kan vara en orsak till att vännerna inte vågar stå 

kvar vid kvinnans sida (Hill & White, 2008).  

 

 

“I found it quite easy with my female friends on a one to one basis. But on a 

more than one to one basis I felt that they are a woman and I´m not, sort of 

thing being. I don´t know why, its just the way you react I suppose” (Bredin, 

1999, s. 1117). 

 

 

“Because when it happened, some people are scared. They don´t know what to 

say and how to react. So these people I don´t see anymore…. They had come to 

visit me in the hospital and you could just see their faces, it was like they were 

saying goodbye” (Hill & White, 2008, s. 85). 

 

 

Studier visar att det inte enbart är relationer med vänner och partner som påverkas efter 

mastektomi, utan kvinnan begränsas också i sin modersroll eftersom sjukdomen tar upp 

en stor del av vardagen. Att få diagnosen bröstcancer tar stor del av kvinnornas tid och 

begränsar dem att självständigt hantera vardagliga aktiviteter och rollen som förälder 

(Elmir et al., 2010). Som moder var de också oroade över tanken på att föra genen 

vidare till sina döttrar (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

 

“This is the reason why I fear for my daughters. I know that from age twenty, 

they will have to do mammography all the time” (Piot-Ziegler, 2010, s. 495). 

 

 

“…It did alter my role in the family because I wasn´t around, like I was in and 

out of hospital it was awful…I think once that mastectomy was over I was able 

to come back into the role of mother…” (Elmir et al., 2010, s. 2534). 

 

 

Förlusten av ett eller båda brösten skapade stora begränsningar i kvinnornas liv, inte 

minst för de yngre kvinnorna som genomgått mastektomi. På grund av sin unga ålder 
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ville kvinnorna leva ett så normalt liv som möjligt utan begränsningar och detta hade 

stor betydelse i valet om bröstrekonstruktion (Hill & White, 2008). Men i en artikel 

skriven av Thomas-MacLean (2005) kan läsas att oavsett om man lyckas anpassa sig till 

den förändrade kroppen eller inte blir kvinnorna ständigt påminda om 

funktionsnedsättning och begränsningar.  

 

 

“Okay, deciding factors were, because I was still young. If I was maybe in my 

late 60s or 70s, I wouldn´t have worried about it. It wouldn’t have been an 

issue as much…. I’m young and I felt I had a lot of living left to do. And I 

wanted to live it as normally as possible” (Hill & White, 2008, s. 84). 

 

 

Tidigare nämns att kvinnorna försöker dölja det kroppsliga stigmat med hjälp av kläder. 

Samtidigt kunde kvinnorna uppleva vissa begränsningar gällde deras klädval. De kände 

att vissa kläder var opassande då det framhävde ärret eller protesen på fel sätt (Roberts 

et al., 2003; Thomas-MacLean, 2005). En kvinna beskriver påklädningen som mycket 

känslosam eftersom hon upplevde att inga kläder passade hennes nya kropp (Thomas-

MacLean, 2005). De kvinnor som bar extern bröstprotes var överens om att det var 

nödvändigt att bära protesen för att känna sig kvinnliga när de skulle klä sig (Roberts et 

al., 2003).  

 

 

“I used to put a T-shirt on without a bra and it wouldn’t matter. Now I feel 

uncomfortable doing that … It’s the little things, like I had a really nice dress. 

[---] Well, the problem was the keyhole came right over the scar and you could 

see the scar and I thought `Here’s a dress that I can’t wear anymore.´ You can’t 

wear anything low cut, or anything that shows cleavage” (Mac-Lean, 2005, s. 

204). 

 
 

Bröstet som symbol 
 

Att drabbas av bröstcancer kan ha en negativ inverkan på såväl kvinnlighet som 

sexualitet och identitet (Bredin, 1999; Elmir et al., 2010; Hill & White, 2008; Lindop & 

Cannon, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010; Roberts et al., 2003). Som kvinna har man 

många förväntningar att leva upp till och detta ställer krav på kvinnan som genomgått 

en mastektomi. När man har förlorat det som kanske symboliserar kvinnan allra mest, 

kan det vara svårt att leva upp till de förväntningar av det perfekta idealet som samhället 

skapat. En av kvinnorna beskriver problematiken så här: 
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“Always advertisements for bras downtown, for perfumes, for everything. You 

see somebody naked, a naked woman, breasts everywhere. That hurts a lot” 

(Piot-Ziegler et al., 2010, s. 495). 

 

 

Kvinnlighet och identitet 

Kvinnorna beskriver att de ser brösten som en symbol för kvinnligheten och upplever 

att brösten är starkt relaterade till deras kvinnliga profil. De uttrycker tydligt sitt 

missnöje kring det förlorade bröstet och upplever att de inte längre känner sig kvinnliga 

(Bredin, 1999; Roberts et al., 2003).  

 

 

”I don´t like it. That’s not me any more” (Bredin, 1999, s.1117) 

 

 

En av kvinnorna jämförde bröstförlusten med att gå tillbaka till tiden före puberteten då 

brösten var obefintliga (Piot-Ziegler et al., 2010). Till en början upplevde vissa kvinnor 

att de förlorat sin kvinnlighet med bröstet, men med tiden ändrade de sin uppfattning. 

Kvinnorna ville bli igenkända för annat än sina bröst och menar att kvinnlighet är mer 

än bara brösten (Hill & White, 2008; Roberts et al., 2003). För att återfå känslan av 

kvinnlighet var bröstprotes ett alternativ och det var just längtan efter kvinnlighet som 

fick dem att bära protesen (Roberts et al., 2003). 

  

 

“The first year or so, if anyone drove up the driveway, I´d race inside if I didn´t 

have the prosthesis. As if anybody was going to notice. . . . It´s just something 

in here. It´s our femininity that says you´re not right; go and put it back in” 

(Roberts et al., 2003, s. 183). 

 

 

“It’s a mental image of “I am female and I need two breasts for it to be so.” 

Then you realized, “No you don’t. You’re female in lots of other things.”. . . It’s 

not so much a loss of identity, but loss of femininity” (Roberts et al., 2003, s. 

183). 

 

 

Efter mastektomi kände kvinnorna att det inte bara var den kroppsliga delen som hade 

förändrats utan förändringar hade också skett på ett djupare plan. Oavsett om kvinnorna 

sedan tidigare tyckt om, eller inte tyckt om, sina bröst kunde de känna att brösten var en 

del av deras identitet. Vid bröstförlust beskriver flera kvinnor att de har förlorat en del 

av sig själva, en del av deras identitet (Bredin, 1999; Piot-Ziegler et al., 2010) 
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“I know that I don’t look any different from the outside world but its difficult to 

put into words; its just there. You are different and there’s no getting away from 

it” (Bredin, 1999, s. 1117). 

 

 

 

En kvinna beskriver att det finns ett gap mellan kropp och själ. Hon känner inte längre 

att hon representerar sig själv som hon tidigare gjort då hon berättar: 

 

 

“I have two sides, on that is accessible to everybody, when I move, act, laugh. 

I’m not always thinking about my problem, but it is still there, hidden 

somewhere. . . It’s like a fracture” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 494). 

 

 

Kvinnorna beskriver att de inte alltid tänkte på bröstförlusten och den förändrade 

identiteten. De försöker intala sig att brösten inte betyder allt. En kvinna försöker 

försäkra sig själv om att personligheten inte förändras efter en genomgången 

mastektomi men det finns tvivel bakom yttrandet när hon uttrycker sig så här: 

 

 

”Everybody tells me that – My mother, my sisters, my friends – everybody tells 

me that you’re not limited to your breast, one piece of flesh more or one piece 

of flesh less doesn’t change anything in your personality. In fact I agree, during 

the day, but…” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 494). 

 

 

En kvinna hade svårt att förlika sig med bärandet av bröstprotes då hon hade svårt att 

acceptera den som en del av sig själv och sin identitet. Hon blev ständigt påmind om sin 

förlust och kände att hon inte kunde ta till sig protesen på samma sätt som ett naturligt 

bröst (Roberts et al., 2003). 
 

 

“It’s like a creature isn’t it? I had it off [the breast]. I coped with that . . . but I 

cannot seem to cope with putting this thing on me that’s not a part of me. I just 

hate it” (Roberts et al., 2003, s. 183). 

 

 

Sexualitet 

Det är inte bara identiteten och kvinnligheten som påverkas efter mastektomi utan även 

sexualiteten berörs starkt (Elmir et al., 2010). De flesta kvinnor verkade dela en oro 

över att inte längre vara attraktiva inför sin partner eller inför andra män. Flera av 

kvinnorna uppgav också en rädsla över hur deras partner skulle reagera på den 
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förändrade kroppen och funderade mycket kring männens uppfattning om dem som 

kvinnor. Tankar om att inte längre vara älskade och önskvärda av det motsatta könet 

verkade vara gemensamt för de kvinnor som förlorat ett bröst till följd av bröstcancer. 

De kvinnor som inte funnit sin livskamrat vid tiden för operation verkade bekymra sig 

över chansen att träffa en partner och att kunna visa sin stympade kropp inför honom 

(Bredin, 1999; Elmir et al., 2010; Lindop & Cannon, 2001; Piot-Ziegler ett al., 2010). 

 

 

“…I didn't know how I was going to look like... I just used to think well if I go 

out with anybody new and it looks like it is going to lead to a long term 

relationship, I didn't know if I am going to be able to get undressed in front of 

them...how can I take my top off in front of anybody that is a new partner...” 

(Elmir et al., 2010, s. 2535). 

 

 

“I think if there had been a thought at the back of mind of finding a mate prior 

to the operation there would be no thought now” (Bredin, 1999, s. 1117). 

 

 

“When he took me in his arms, telling me: ´There you go, let go, cry´. I ended 

up by asking myself if he was really interested in me. I have the feeling he 

didn't really love me” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 496).  

 

 

Vissa kvinnor upplevde en känsla av att ingen längre ville röra vid deras kroppar och 

berättar att de kände sig obekväma när de var avklädda framför sin partner. Som tidigare 

nämns visade kvinnorna också en oro över att, i framtiden, behöva klä av sig inför en ny 

partner. En kvinna berättade att hon inte hade haft någon fysisk kontakt med sin partner 

sedan operationen och en annan kvinna angav att hon, på grund av rädsla, avstod från 

all sexuell aktivitet (Bredin, 1999; Elmir et al., 2010; Hill & White, 2008; Piot-Ziegler 

et al., 2010). 

 

 

“...it was me that didn't want to partake in any sort of sexual relationship...I 

was quite frightened and scared...” (Elmir et al., 2010, s. 2535). 

 

 

“I remember not wanting to be seen naked by anybody. . . . I didn't even want 

my husband to see the scar. I would always wear a big T-shirt to bed, even 

when making love” (Hill & White, 2008, s. 85). 

 

 

 

 



 

 17 

“I get sort of panicky if he goes to walk in the bathroom. I didn’t want him to 

touch me at the top at all… because you are worried that he might touch the 

one that is not there…” (Bredin, 1999, s. 1117). 

 

 

Den förändrade kroppen efter mastektomi verkade ha olika påverkan på kvinnornas 

sexualitet. En del kvinnor menade att sex inte hade så stor betydelse för dem längre, 

medan andra berättade att samlagsfrekvensen ökade i jämförelse med tiden innan 

operationen (Lindop & Cannon, 2001). Som tidigare nämns var kvinnorna oroade över 

sin partners reaktion av den förändrade kroppen. Männen verkade acceptera 

kroppsförändringen och de reaktioner som kvinnorna förväntade sig verkade vara 

inbillning (Hill & White, 2008; Lindop & Cannon, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010). 

Kvinnorna berättade om hur deras partner respekterat att de hade det svårt med intima 

relationer men att de uppmanade kvinnorna att inte skämmas över sina kroppar (Lindop 

& Cannon, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010). En del kvinnor gavs möjlighet till 

terapeutisk massage som visade sig kunna hjälpa dem att återta sitt sexliv och dämpa 

känslan av att ingen ville röra vid dem (Bredin, 1999). 

 

 

“I just looked at his face and I thought I want to see what your reaction is now 

that this has happened. And there was no change in his face at all” (Lindop & 

Cannon, 2001, s. 96). 

 

 

“To be really honest with you, we didn't have physical contact since I had 

surgery. . . And this is hard for me. You cannot go on living like that. He doesn't 

say anything, he is patient, he is understanding, he is waiting” (Piot-Ziegler et 

al., 2010, s. 496). 

 

 

Att hantera situationen 
 

Förlusten av ett bröst kan resultera i en förändrad upplevelse av kroppen eftersom en del 

av den fysiska kroppen tagits bort. Att det kan vara svårt att försöka anpassa sig till den 

levda kroppen och den förändrade livsvärlden, som uppstår efter en bröstcancerdiagnos 

och en bröstoperation, råder det inga tvivel om (Bredin, 1999; Elmir et al., 2010; Hill & 

White, 2008; Lindop & Cannon, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010; Roberts et al., 2003; 

Thomas-MacLean, 2005). 
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Anpassning 

Som en del i anpassningen till den förändrade kroppen var det vanligt att kvinnorna 

ville återskapa känslan av ett normalt bröst. De två vanligaste metoderna för att återfå 

bröstet var bröstrekonstruktion eller extern bröstprotes. Kvinnorna beskriver att de 

kunde känna sig normala igen och omgivningen kunde inte längre se att de var 

avvikande (Bredin, 1999; Hill & White, 2008; Lindop & Cannon, 2001; Roberts et al., 

2003; Thomas-MacLean, 2005). 

 

 

“I still look and sometimes I get a glance of myself in the mirror, and I 

remember that it’s gone . . . and you think, ”Oh my god!” . . . As soon as you 

put that in, you feel normal again” (Roberts et al., 2003, s. 183). 

 

 

“It changed my body image absolutely, because as soon as the bandages and 

stuff came off, I could see that I was in shape. I couldn’t wait to rip off the 

bandages and see exactly. And it was a little big but it didn’t matter. The 

symmetry was now right. You could stand in front of a mirror and you looked 

like you were supposed to look and automatically you feel a whole lot better. 

You’re just not missing anything, you’re all complete again” (Hill & White, 

2008 s. 85). 

 

 

Trots att kvinnorna upplevde sig normala kunde många känna att rekonstruktionen eller 

bröstprotesen aldrig kunde ersätta det förlorade bröstet (Hill & White, 2008). Till en 

början visade det sig vara svårt att anpassa sig till protesen och kvinnorna beskrev att 

den både såg hemsk ut och kändes förfärlig (Roberts et al., 2003). Kvinnorna var 

överens om att de skulle bära protesen utanför hemmet men att de av bekvämlighetsskäl 

valde att inte ha den i hemmet. Det var främst på grund av svettningar under protesen 

som gjorde att de inte ville bära den i onödan. Kvinnorna upplevde också en gemensam 

rädsla att protesen skulle glida ur läge och att det skulle uppmärksammas av 

omgivningen (Roberts et al., 2003; Thomas-MacLean, 2005). 

 

 

“You know what my fear was? That the prosthesis would slip and there’d be 

one up here and one down there” (Thomas-MacLean, 2005 s. 204). 

 

 

För att kunna anpassa sig till den förändrade kroppen var det viktigt för kvinnorna att 

återfå sin självkänsla och sitt självförtroende. En så kallad transverse rectus abdominus 

musculocutaneous (TRAM) flap breast reconstruction kunde hjälpa kvinnorna att 

anpassa sig till den nya kroppen. TRAM flap breast reconstruction innebär att hud och 

bukmuskulatur avlägsnas för att rekonstruera ett nytt bröst (Hill & White, 2008). 

Kvinnorna uttryckte sig så här om upplevelsen efter ingreppet: 
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”I lose a lot of confidence but since I have had my reconstruction I will do 

anything” (Lindop & Cannon, 2001, s. 96). 

 

 

”I think the TRAM flap is, in effect, an effort to resurrect your body image, 

your self-esteem, and try and keep it at a reasonable level. I think it has to go 

down” (Hill & White, 2008, s. 85). 

 

Acceptans 

Kvinnorna i studierna beskriver att de till en början hade svårigheter att hantera den nya 

kroppen då den förändrats på ett så omfattande sätt. En kvinna beskriver att hon av rutin 

lyfter på armen när hon ska tvätta sig och blir fortfarande chockad över att bröstet är 

borta. Hon menar att det tar tid att vänja sig vid den fysiska kroppen (Thomas-MacLean, 

2005). Kvinnorna kan efter en tid lära sig att acceptera den förändrade kroppen då de 

anpassat sig till den nya situationen (Bredin, 1999).  

 

 

“You just learn to live with it in the same way you learn to live with other 

things, you know people with amputations and things like that I suppose. The 

same with bereavement you don’t get over it but you learn to cope with it and I 

think this is much the same” (Bredin, 1999 s. 1118). 

 

 

“Yes, I’ve got used to my scars, I didn’t like them at first I thought they were 

ugly. Well they are still not pretty but I’ve got used to them and I’ve accepted 

that they are there and its the body I’ve got to live with now” (Bredin, 1999 s. 

1118). 

 

 

Att acceptera den förändrade kroppen tar tid men kan påskyndas med hjälp av 

terapeutisk massage. Den terapeutiska massagen kan ses som en strategi för att hjälpa 

kvinnorna att acceptera kroppsförändringen. En kvinna beskriver att hon, tack vare 

massagen, kunde visa sig naken framför en väninna vilket hon inte hade gjort sedan 

operationsdagen. Hon berättar att den terapeutiska massagen hade stärkt hennes 

självbild (Bredin, 1999). 

 

”I didn’t look at it for the couple of months myself anyway, now I look at it… I 

mean I can cope now, I mean at one time a while back if a towel dropped off me 

I’d have been… but now if it drops I don’t… And actually my friend I actually 

showed her the other week” (Bredin, 1999 s. 1118). 
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En kvinna har accepterat förlusten och beskriver att hon inte vill klaga på bröstprotesen 

eller den förändrade kroppen då hon är tacksam över att vara vid liv (Roberts et al., 

2003). 

 

 

“Sometimes you feel a little pathetic, complaining about the prosthesis…. I 

think that it’s just one of the side effects that has to be put up with for saving 

your life really, so I think that it’s hardly worth complaining about” (Roberts et 

al., 2003, s. 182). 

 

 

Kvinnorna uttryckte att tidpunkten för bröstrekonstruktion påverkade deras acceptans av 

den förändrade kroppen. Kvinnorna som hade genomgått bröstrekonstruktion en tid 

efter mastektomin uppvisade en förbättrad självbild och en ökad självkänsla, medan de 

som gjorde bröstrekonstruktionen i samband med mastektomi visade att de hade svårare 

att acceptera den förändrade kroppen (Hill & White, 2008). 

 

 

Att vara stark i förändringen 

Att vara stark i den livsvärldsförändring som uppstår i samband med mastektomi kan 

vara minst sagt svårt, men också nödvändigt för att anpassa sig till den nya kroppen. 

Om kvinnorna lyckades anpassa sig till förändringen upplevdes sjukdomen och 

operationen som en positiv resa där något negativt förvandlas till positiva erfarenheter. 

En av kvinnorna berättar att hon vunnit mer än vad hon har förlorat (Hill & White, 2008; 

Thomas-MacLean, 2005). Men att anpassa sig till den förändrade kroppen kräver god 

tid och måste ske successivt (Roberts et al., 2003).   

  

 

“I think time helps a lot. That's how I dealt with it. I found initially the 

nuisance factor of trying to match everything up, but now, 3 years later, and 

certainly with both of these for the last 1, it's become very normal. You do go 

through different stages as you move along your journey” (Roberts et al., 2003, 

s. 182). 

 

 

Kvinnorna var överens om att sjukdomsförloppet hade förändrat dem som individer och 

gjort dem både starkare och tryggare. Tankar kring livet hade också förändrats och 

kvinnorna uppskattade livet på ett sätt som skiljer sig från tiden före insjuknandet (El-

mir et al., 2010). Vissa kvinnor upplevde att de hade fått mer sympati och empati och 

ville i sin tur stötta och hjälpa andra kvinnor i liknande situationer. De hade lärt sig att 

ta vara på, och njuta av, livet på ett annat sätt än tidigare (Hill & White, 2008).  
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“...it probably made me realize how strong my body is and the human body is 

designed to survive, no matter what you do to it, it keeps on trying to come 

back to survive....I have been through an amazing transformation, an amazing 

experience that nothing can compare to. It's made me stronger and more con-

fident of who I am” (Elmir et al., 2010, s. 2535) 

 

 

“Things get put into perspective for you. You actually don't have to sit down 

and think, ”Well, let's try and figure this out.” . . . It sits there on a plate and if 

you don't eat it, so to speak, you've got to be a silly person. I mean, it just 

lightens up your world and it says, ”Wake up. What are you worried about all 

this nonsense for? Just live.”” (Hill & White, 2008, s. 85). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 

En kvalitativ studie fokuserar på att skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen 

(Friberg, 2006). Eftersom uppsatsens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av den 

förändrade kroppen efter mastektomi ansågs en kvalitativ studie vara mest lämplig. Vi 

var nöjda med våra sökord eftersom resultatet av sökningarna var specifika och 

väsentliga för vår problemformulering. Våra sökord var: mastectomy; body image; 

qualitative; surgery; experiences; body; breast cancer; och journey. Vi fann många 

fullgoda studier som också hade kunnat inkluderas i uppsatsen, men eftersom de krävde 

fjärrlån valde vi att endast inkludera en av dessa artiklar. Orsaken var kostnad och lång 

väntetid.  De artiklarna som till sist inkluderades i studien stämde väl överens med våra 

inklusionskriterier och var baserade på kvalitativ forskning. Samtliga artiklar handlade 

om kvinnor som efter bröstcancerdiagnos genomgått mastektomi och hade negativa 

upplevelser kring den levda kroppen. Artiklarnas kvalitet granskades enligt CASP som 

var ett användbart redskap för detta syfte. Enligt granskningsmodellen var de två 

inledande frågorna av störst värde eftersom de berörde artiklarnas syfte och design. Med 

utgångspunkt i CASP är vi nöjda med utfallet av artiklar till studien då samtliga var av 

god eller medelmåttig kvalitet. Efter att vi inkluderat våra artiklar utgick vi från en 

kvalitativ innehållsanalys av Lundman och Graneheim (2008) för att analysera 

studiernas innehåll. Det var en tidskrävande process att bilda subkategorier och 

kategorier men det föll sig ändå naturligt vilka kategorier som framträdde i vårt resultat. 
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De inkluderade studierna var från olika länder och kontinenter, det vill säga: 

Storbritannien, Australien, Kanada och Schweiz. De inkluderade studiernas bredd 

medför anledning för oss att tro att resultatet är överförbart till kvinnor i Sverige. 

Artiklarna är publicerade mellan årtalen 1999 och 2010, alltså är studierna relativt nya. 

Därmed kan vi uppnå ett mer trovärdigt och aktuellt resultat. Som tidigare nämns var en 

av våra inklusionskriterier att exkludera artiklar som var äldre än tio år. Artikeln som 

publicerades i slutet av 90-talet inkluderades dock, detta relaterat till sitt betydelsefulla 

och vägledande innehåll. Vi tror inte att överträdandet av tidsintervallet kommer att 

påverka resultatets trovärdighet. En annan aspekt av tillförlitlighet är deltagarnas ålder. 

Vi valde att inkludera kvinnor i alla åldrar, vilket genererade ett åldersspann mellan 25-

77, trots att bröstcancer vanligen drabbar äldre kvinnor. Orsaken till spridningen var att 

vi ville få en djupare förståelse för kvinnornas upplevelser av den levda kroppen efter 

genomgången mastektomi utan att ta hänsyn till deras ålder. Vi ville arbeta så 

förutsättningslöst som möjligt eftersom alla kvinnors upplevelser är unika och kan inte 

generaliseras beroende på ålder. Dock anar vi att det finns viss skillnad på unga 

respektive äldre kvinnors upplevelser vad gäller reflektioner kring den levda kroppen. 

Vid närmare eftertanke kunde vi ha inkluderat fler studier om unga kvinnor för att 

belysa aspekter som moderskap och amning eftersom detta är en central del i kvinnans 

liv. 

 

 

Resultatdiskussion 

Förlusten av ett bröst kan inkräkta på kvinnligheten, sexualiteten, identiteten och den 

levda kroppen vilket medför en förändring av kvinnans livsvärld. Förlusten av ett bröst 

leder till en oundviklig kroppsförändring och kvinnorna står inför ett fullbordat faktum. 

Vår studie belyser att detta kan resultera i att kvinnorna uttrycker tvivel om sin identitet 

och kvinnlighet. Som en del av anpassningen till den nya kroppen kunde kvinnorna bära 

en extern bröstprotes. De upplevde till en början att bröstprotesen var hemsk och hade 

svårt att förlika sig med den. Men trots detta var kvinnorna överens om att det var 

nödvändigt att bära protesen för att känna sig normala och undvika stigmatisering. 

Brösten var en viktig del i kvinnornas liv för att de inte skulle känna sig avvikande och 

annorlunda. En förlust skulle kunna resultera i en känsla av ofullständighet. Vi kan se 

likheter mellan vår studie och resultatet i Gallagher och MacLachlans (2001) artikel där 

det beskrivs att personer som genomgått en benamputation ifrågasätter sig själva och sin 

självbild. De upplevde svårigheter att förlika sig med protesen och uttryckte till en 

början starkt missnöje. Efter en tid kunde de ändå anpassa sig till den förändrade 

kroppen och upplevde sig obekväma utan protes. Benamputerade personer delade 

uppfattning med kvinnorna i vår studie om att de ville bära protesen när de gick ut för 

att inte utmärka sig från omgivningen.  
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Trots att kvinnorna i vår studie kände sig bekväma med sina proteser framkom vissa 

begränsningar. Kvinnorna var rädda att bröstprotesen skulle glida ur läge och att 

omgivningen skulle uppmärksamma deras stympade kropp. Vi har identifierat ett 

dilemma gällande kvinnornas bärande av bröstprotes som en sätt att undvika 

stigmatisering. Samtidigt som de använde en extern bröstprotes för att dölja sitt 

kroppsliga stigma, kunde vi uppmärksamma en viss oro över att protesen istället skulle 

förstärka stigmat om den gled iväg. Gallagher och MacLachlan (2001) beskriver 

liknande problematik då de benamputerade upplever en rädsla att protesen ska avge ett 

konstigt ljud eller gå sönder, samtidigt som de vill använda sin protes för att undgå 

stigma och inte känna sig avvikande. Ett annat centralt problem hos kvinnorna som 

genomgått mastektomi var begränsningen i deras klädval eftersom de inte längre kunde 

bära urringade kläder. De som hade förlorat ett ben upplevde liknande problematik då 

det fanns svårigheter att ha högklackade skor med protesen (Gallagher & MacLachlan, 

2001). Vi anser att både klackskor och urringning är starkt förknippat med kvinnlighet 

och därför är det inte konstigt att de kunde uppleva förlusten som en inkräktare på deras 

kvinnlighet, sexualitet och identitet.  

 

 

“I bought a pair of shoes in Marks and Spencers. Now they had only a tiny 

heel. I put it on the right foot and thought that they were grand. I went home 

and I had the limb and I was beating it against the bath to try and get the shoe 

on and then when I put it on I was totally off balance. If I wanted to wear 

stilettos I would have to get a special limb made. Then I wouldn’t be able to 

wear runners” (Gallagher & MacLachlan, 2001, s. 94). 

 

 

Kvinnorna i vår studie uttrycker en oro kring partnerskap och att inte längre vara 

attraktiva inför män. I samband med förlusten efter mastektomi kunde kvinnorna 

uppleva att de inte längre var kvinnliga och att de kände sig oönskade av sin partner. 

Flera av kvinnorna hade svårt att visa sig avklädda inför andra och utryckte en oro över 

de reaktioner hon skulle få på den stympade kroppen. De kvinnor som ännu inte funnit 

en livskamrat delade en oro över att i framtiden behöva visa sig naken inför en ny 

partner. I en självbiografi av Grahn (2003) beskrivs den resa som kvinnor tvingas 

genomgå efter en bröstcancerdiagnos och vi får ta del av tankar kring mastektomi och 

partnerskap. Vi ville ta del av författarens unika upplevelse av sjukdomen och förlusten 

av ett bröst och valde därför att läsa denna självbiografi. Vi hade förhoppningar om att 

författaren kunde bidra med unik erfarenhet eftersom hon arbetar som sjuksköterska. 

Liksom kvinnorna i vår studie uttrycker författaren sina tankar kring hur det hade varit 

om hon insjuknat i yngre ålder då hon fortfarande förväntades att föda barn och amma. 

Likaså framgår en trygghet att hon befinner sig i medelåldern och redan träffat sin 

livspartner. Författaren delar med sig av tankar kring hur förlusten av bröstet hade 

påverkat henne om hon inte hade träffat sin man och om hon någonsin hade kunnat visa 

sig inför en ny partner. Som tidigare nämns anser vi att det kan vara mer känslosamt att 

behöva genomgå mastektomi i unga år. Vi menar att partnerskap och barnafödande är 
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centrala delar i unga kvinnors liv och har stor betydelse i upplevelsen av att förlora ett 

bröst efter cancerrelaterad bröstkirurgi. 

 

 

I vilket läge i en nyss påbörjad bekantskap säger man: Du, jag har bara ett bröst 

 (Grahn, 2003, s. 88). 

 

 

Vår studie belyser att kvinnor som genomgått mastektomi upplever att de fått ett nytt 

perspektiv på livet och dess väsentligheter. Kvinnorna kände att sjukdomen hade gjort 

dem till starkare individer och lärt dem att uppskatta livet. De hade också lärt känna sig 

själva på ett annat sätt än tidigare och några av kvinnorna beskriver att de erhållit 

positiva erfarenheter av sjukdomsförloppet och vunnit mer än vad de förlorat. Flera av 

kvinnorna delade uppfattningen om att vilja dela med sig av erfarenheter till andra 

kvinnor i liknande situationer och vi anser att detta kan vara ett steg mot acceptans och 

eventuell försoning. Mayan, Morse och Eldershaw (2006) beskiver upplevelser hos 

kvinnor som överlevt en svår sjukdom och berättar om de erfarenheter som de erhållit 

under den svåra tiden. Kvinnorna berättar att de fick ett annat perspektiv på livet och att 

de efter traumat lever i nuet och njuter av varje sekund. De hade också lärt känna sig 

själva bättre och i likhet med kvinnorna i vår studie ville de använda sina erfarenheter 

för att stötta andra.  

 

 

“I’ve discovered what I want to do. I’m going to volunteer in palliative care    

[---] I am doing this because I was meant to do this and I feel every ounce of 

my being is being directed to this” (Mayan et al., 2006, s. 24).  

 

 

Vi har tidigare talat om acceptans av den förändrade kroppen och funderat över om en 

försoning av lidandet någon gång är möjlig. Lidandets drama innebär människans väg 

mot försoning. Det första steget är att bli bekräftad i sitt lidande vilket kan upplevas 

som en tröst. Vidare måste kvinnan våga lida för att till sist kunna försonas med sig 

själv och sitt lidande. Begreppet försoning innebär att bilda en ny helhet där man 

accepterar det som orsakat lidandet och finner en mening med det. Om kvinnan inte 

följer lidandets drama kommer hon aldrig till en försoning av sitt lidande (Eriksson, 

1994). Vi har sett att olika strategier kan användas för att acceptera den förändrade 

kroppen. En strategi kan vara att våga sörja sitt förlorade bröst för att, om möjligt, 

kunna försonas med det som hänt. Vi anser att sorgen måste få lov att uttrycka sig för att 

kvinnorna ska kunna gå vidare i livet. Om sorgen inte får tillkännage sig ordentligt kan 

acceptansen utebli och läkningsprocessen avta. Detta beskriver Grahn (2003) i sin 

självbiografi då hon uttrycker tankar om försoning. Hon menar att en försoning med sig 

själv och sitt lidande kan göra döden mindre skrämmande och att man måste välkomna 

sorgen för att, om möjligt, uppnå försoning. Trots att denna tanke är unik, tror vi att den 

skulle kunna överföras till kvinnor i liknande situationer. 
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”Om jag inte tar med mig sorgen eller låter min inneboende sorg få komma 

fram, så kan jag kanske inte gå vidare” (Grahn, 2003, s. 50). 

 

 

 

Betydelse för vårdandet 

 
Vi anser att vårt resultat är av betydelse för att den pre- och postoperativa omvårdnaden 

av kvinnor som genomgått mastektomi ska bli mer individuell och resultera i högre 

vårdkvalitet. Våra förhoppningar är att allmänsjuksköterskor ska erhålla en bredare 

kunskap om ämnet eftersom kvinnorna ofta vårdas på en vanlig vårdavdelning. Utifrån 

vårt resultat kan vi urskilja behov av utökade förberedelser inför operation, men likaså 

en trygghet efter ingreppet. Kvinnorna behöver förberedas mer på hur operationsområde 

och ärrbildning kommer att gestalta sig, exempelvis genom bilder som visar tidigare 

resultat. Eftersom mastektomi leder till en oundviklig kroppsförändring tror vi att 

massage och sjukgymnastik kan öka kvinnornas kroppskännedom och hjälpa dem att 

lättare acceptera sina nya kroppar. Vårt resultat belyser också att de flesta kvinnor 

upplever en förändring av sexualiteten efter mastektomi. Detta påvisar ett behov av 

bättre förberedelser samt professionellt stöd i framtiden. Eftersom mastektomi påverkar 

sexualiteten bör både kvinnan och hennes partner involveras i frågan. Mastektomi 

innebär en stor livsförändring för kvinnan och därför tror vi att det bör erbjudas kontakt 

med kvinnor som har erfarenhet av liknande sjukdomsförlopp. Detta kan förmodligen 

skapa både trygghet, hopp och tröst hos den nyopererade kvinnan. 
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Sökprocessen   

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

Cinahl Mastectomy; body 

image; och 

qualitative 

9 3 

Cinahl Breast cancer; 

surgery; och 

experiences 

66 1 

 

Cinahl Breast cancer; 

journey; och 

experiences 

20 1 

Pubmed Mastectomy; body; 

och qualitative. 

26 1 

Pubmed Mastectomy; body 

image; och 

qualitative 

22 1 
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Översiktstabell över inkluderade artiklar 
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women´s 

experiences 

of recovery 

from breast 

cancer 

Författare: 

Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B. & 

Schmied, V. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Årtal: 

2010 

Land: 

Australien 

v studie kvinnors 

upplevelse 

av 

återhämtning 

efter 

bröstcancer-

relaterad 

bröstkirurgi, 

samt att 

bidra med 

användbar 

kunskap i 

det kliniska 

vårdarbetet. 

åldrarna 31-48 

år inkluderas. 

Narrativa, 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomförs och 

analyseras 

enligt Van 

Manen (1990). 

 

bröstkirurgi bidrar 

till upplevd 

förändrad 

sexualitet och 

kvinnlighet. 

Kvinnorna 

upplevde en 

förändrad kropp 

och en 

återkommande oro 

över att inte längre 

vara attraktiva 

inför män, i 

synnerhet deras 

partner. 

 

(2002).  

God 

veten-

skalig 

kvalitet. 

Titel: 

Exploring 

women’s 

experiences 

of TRAM 

flap breast 

reconstruction 

after 

mastectomy 

for breast 

cancer 

Författare: 

Hill, O. & 

White, K. 

Tidsskrift:  
Oncology 

Nursing 

Forum. 

Årtal:  2008 

Land: 

Australien 

Kvalitati

v 

hermene

utisk 

studie. 

 

Syftet är att 

utforska och 

beskriva 

upplevelsen 

hos kvinnor 

som 

genomgått 

en bröst-

rekonstrukti

on 

efter 

bröstcancer-

relaterad 

mastektomi 

10 kvinnor 

som 

genomgått en 

bröstrekonstru

ktion, i 

åldrarna 39-

59, inkluderas. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

genomförs och 

analyseras 

med tematisk 

innehålls-

analys. Även 

fokusgrupp. 

Bröstrekonstruktio

n var en del av 

anpassningen till 

den förändrade 

kroppen efter 

mastektomi. 

Rekonstruktionen 

ger positiva 

konsekvenser 

gällande 

självkänsla och 

levd kropp, men 

tidpunkt för 

operationen verkar 

ha en betydande 

roll. 

Kvalitets-

granskad 

enligt 

CASP 

(2002). 

God 

veten-

skalig 

kvalitet. 

Titel: 

External 

Breast 

Prosthesis 

Use 

Kvalitati

v studie 

Syftet är att 

utforska 

kvinnors 

upplevelser 

av att bära 

39 deltagare, 

varar 12 

mastektomera

de kvinnor i 

åldrarna 44-

Förlusten av ett 

bröst leder till en 

förändrad 

kroppsbild och en 

känsla av 

Kvalitets-

granskad 

enligt 

CASP 

(2002). 
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Experiences 

and Views of 

Women With 

Breast 

Cancer, 

Breast Care 

Nurses, and 

Prosthesis 

Fitters 

Författare: 

Roberts, S., 

Livingston, 

P., White, V. 

& Gibbs, A. 

Tidsskrift: 

Cancer 

Nursing. 

Årtal: 2003 

Land: 

Australien 

 

extern 

bröstprotes 

eftersom 

tidigare 

forskning är 

knapphändig 

71, bärandes 

externa 

bröstproteser. 

Sex 

fokusgrupper 

bildas varav; 

två med 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi; 

två med 

protes-

utprovare; och 

två med 

cancerskötersk

or. 

Intervjuerna 

analyseras 

med tematisk 

innehålls-

analys. 

 

 

stigmatisering. 

Kvinnorna var 

överens om att 

protesen var 

nödvändig för att 

känna sig kvinnlig 

och normal i 

vistelse med andra 

människor, 

eftersom förlusten 

av ett bröst många 

gånger skadar 

synen på sig själv 

som kvinna. 

 

Medel-

måttig 

veten-

skaplig 

kvalitet. 

Titel: 

Beyond 

dichotomies 

of health and 

illness: Life 

after breast 

cancer 

Författare: 
Thomas-

MacLean, R. 

Tidskrift: 

Nursing 

Inquiry 

Årtal: 
2005 

Land: 

Kanada 

 

Fenome

nologisk 

studie 

Syftet är att 

utforska 

kvinnors 

upplevelser 

av den 

förändrade 

kroppen 

efter 

bröstcancer. 

12 kvinnor 

som 

genomgått 

mastektomi, i 

åldrarna 42-77 

år, inkluderas. 

Intervjuer 

analyseras 

enligt van 

Manen m fl. 

(1990). 

Att bära 

bröstprotes efter 

mastektomi kan 

göra att kvinnan 

känner sig 

bekväm, 

balanserad och 

normal. Trots 

acceptans av 

kroppförändringen 

kommer man 

alltid bli påmind 

om sjukdom, 

begränsningar och 

funktionsned-

sättning. 

Kvalitets-

granskad 

enligt 

CASP 

(2002). 

Medel-

måttig 

veten-

skaplig 

kvalitet. 

Titel: 

Mastectomy, 

body 

Kvalitati

v studie 

Syftet är att 

förstå 

förändringar 

19 kvinnor i 

åldrarna 37-62 

som 

Mastektomi 

förändrar den 

levda kroppen och 

Kvalitets-

granskad 

enligt 
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deconstructio

n, and impact 

on identity: a 

qualitative 

study 

Författare: 

Piot-Ziegler, 

C., Sassi, M.-

L., Raffoul, 

W. & 

Delaloye, J.-

F. 

Tidsskrift: 

British 

Journal of 

Health 

Psychology 

Årtal: 

2010 

Land: 

Schweiz 

av kropp och 

identitet 

efter 

mastektomi. 

genomgått 

mastektomi 

inkluderas. 

Semistrukturer

ade intervjuer 

som 

analyseras 

med tematisk 

innehållsanaly

s enligt Braun 

& Clarke 

(2006). 

påverkar både 

kvinnlighet, 

sexualitet, 

identitet och 

kroppsintegriteten. 

CASP 

(2002). 

God 

veten-

skaplig 

kvalitet.  
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Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
making sense of evidence 

 

Milton Keynes Primary Care Trust (2002) 
 

 
10 questions to help you make sense of 
qualitative research 
This assessment tool has been developed for those unfamiliar with 
qualitative research and its theoretical perspectives. This tool presents a 
number of questions that deal very broadly with some of the principles or 
assumptions that characterise qualitative research. It is not a definitive guide 
and extensive further reading is recommended. 

 
How to use this appraisal tool 
Three broad issues need to be considered when appraising the report of 
qualitative research: 

 
 Rigour: has a thorough and appropriate approach been applied to 

               key research methods in the study? 

 Credibility: are the findings well presented and meaningful? 

 Relevance: how useful are the findings to you and your 

               organisation? 
 
The 10 questions on the following pages are designed to help you think 
about these issues systematically. 
The first two questions are screening questions and can be answered 
quickly. If the answer to both is “yes”, it is worth proceeding with the 
remaining questions. 
A number of italicised prompts are given after each question. These are 
designed to remind you why the question is important. Record your 

reasons for your answers in the spaces provided. 
 

 
Screening Questions 

 
1. Was there a clear statement of the aims                       Yes                      No  

of the research? 
Consider: 
– what the goal of the research was 
– why it is important 
– its relevance 

 

2. Is a qualitative methodology appropriate?                   Yes                      No 

Consider: 
– if the research seeks to interpret or illuminate 
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the actions and/or subjective experiences of research participants 

 

Is it worth continuing? 

 
 

 
Detailed questions 

 
……………………………………………………………………………. 

Appropriate research design 
 
3. Was the research design appropriate to                       Write comments here: 

address the aims of the research? 
Consider: 
– if the researcher has justified the research 
design (e.g. have they discussed how they 
decided which methods to use?) 

…………………………………………………………………….. 
Sampling 
 
4. Was the recruitment strategy appropriate                    Write comments here: 

to the aims of the research? 
Consider: 
– if the researcher has explained how the 
participants were selected 
– if they explained why the participants they 
selected were the most appropriate to provide 
access to the type of knowledge sought by the 
study 
– if there are any discussions around recruitment 
(e.g. why some people chose not to take part) 

…………………………………………………………………….. 
Data collection 

 
5. Were the data collected in a way that                               Write comments here: 

addressed the research issue? 
Consider: 
– if the setting for data collection was justified 
– if it is clear how data were collected (e.g. focus 
group, semi-structured interview etc) 
– if the researcher has justified the methods 
chosen 
– if the researcher has made the methods explicit 
(e.g. for interview method, is there an indication 
of how interviews were conducted, did they 
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used a topic guide?) 
– if methods were modified during the study. If so, 
has the researcher explained how and why? 
– if the form of data is clear (e.g. tape recordings, 
video material, notes etc) 
– if the researcher has discussed saturation of 
data 

…………………………………………………………………….. 
Reflexivity (research partnership relations/recognition of researcher bias) 
 
6. Has the relationship between researcher and                 Write comments here: 

participants been adequately considered? 
Consider whether it is clear: 
– if the researcher critically examined their own 
role, potential bias and influence during: 
– formulation of research questions 
– data collection, including sample recruitment 
and choice of location 
– how the researcher responded to events during 
the study and whether they considered the 
implications of any changes in the research 
design 

…………………………………………………………………….. 
Ethical Issues 
 
7. Have ethical issues been taken into                                 Write comments here: 

consideration? 
Consider: 
– if there are sufficient details of how the research 
was explained to participants for the reader to 
assess whether ethical standards were 
maintained 
– if the researcher has discussed issues raised by 
the study (e. g. issues around informed consent 
or confidentiality or how they have handled the 
effects of the study on the participants during 
and after the study) 
– if approval has been sought from the ethics 
committee 

…………………………………………………………………….. 
Data Analysis 

 
8. Was the data analysis sufficiently rigorous?                  Write comments here: 

Consider: 
– if there is an in-depth description of the analysis 
process 
– if thematic analysis is used. If so, is it clear how 
the categories/themes were derived from the 
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data? 
– whether the researcher explains how the data 
presented were selected from the original 
sample to demonstrate the analysis process 
– if sufficient data are presented to support the 
findings 
– to what extent contradictory data are taken 
into account 
– whether the researcher critically examined their 
own role, potential bias and influence during 
analysis and selection of data for presentation 

…………………………………………………………………… 
Findings 

 
9. Is there a clear statement of findings?                             Write comments here: 

Consider: 
– if the findings are explicit 
– if there is adequate discussion of the evidence 
both for and against the researcher’s arguments 
– if the researcher has discussed the credibility of 
their findings (e.g. triangulation, respondent 
validation, more than one analyst.) 
– if the findings are discussed in relation to the 
original research questions 

…………………………………………………………………… 
Value of the research 

 
10. How valuable is the research?                                        Write comments here: 

Consider: 
– if the researcher discusses the contribution the 
study makes to existing knowledge or 
understanding (e.g. do they consider the 
findings in relation to current practice or policy, 
or relevant research-based literature?) 
– if they identify new areas where research is 
necessary 
– if the researchers have discussed whether or 
how the findings can be transferred to other 
populations or considered other ways the 
research may be used 
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