
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2020:32 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kvinnors kroppsuppfattning efter en bröstoperation i 

samband med bröstcancer 
 

 

 

 

 

Brunnegård Sofia  

Karlsson Emma 
 

 

 

 

 
 



 

Examensarbetets 

titel: 

Kvinnors kroppsuppfattning efter en bröstoperation i samband med 

bröstcancer. 

 

Författare: Brunnegård Sofia & Karlsson Emma  

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: GSJUK17h 

 

Handledare:  Åsa Larsson  

 

Examinator:  Annika Billhult Karlsson  

 

  

 

Sammanfattning    

Kvinnans vanligaste cancersjukdom är bröstcancer och varje dag insjuknar omkring 20 

kvinnor i Sverige. Risken att insjukna ökar efter 40 års ålder. Många kvinnor genomgår 

en mastektomi som behandlingsmetod vilket kan medföra både en förändrad 

kroppsuppfattning och ett lidande. Även den kvinnliga identiteten kan påverkas 

negativt. Syftet med studien är att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter en 

mastektomi i samband med bröstcancer. Som metod har en litteraturöversikt genomförts 

enligt Fribergs modell. Analysen resulterade i två kategorier med fem subkategorier. 

Det har inkluderats totalt nio artiklar i resultatet. Litteraturöversiktens resultat påvisar 

att kvinnorna får en förändrad kroppsbild och en upplevelse av att kroppen känns 

främmande efter en mastektomi. Kvinnorna upplever en osäkerhet över kroppen som 

medför både ilska och sorg. En mastektomi påverkar självkänslan och den kvinnliga 

identiteten hos kvinnorna. Många kvinnor uttrycker att kroppen endast är komplett med 

två bröst vilket skapar en oro i relationen med partnern. Fyra av tio kvinnor anser att de 

inte får tillräckligt med stöd efter en cancerbehandling. Det är därför viktigt att kvinnor 

som genomgått en mastektomi får stöd både från vården och omgivningen. 

Kunskapsspridning kan hjälpa och stötta dessa drabbade kvinnor ur ett 

hållbarhetsperspektiv.  

 

Nyckelord:  Bröstcancer, mastektomi, kroppsuppfattning, relationer och kvinnlighet.  
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INLEDNING 

Bröstcancer är idag en vanlig cancerform hos kvinnor. Många kvinnor drabbas mitt i 

livet vilket påverkar inte bara kvinnan själv utan även hennes familj och närstående. 

Kvinnor som behandlas med mastektomi kan få en förändrad kroppsuppfattning på 

grund av förlusten av ett eller två bröst. Även att operera bort en del av ett bröst kan 

medföra förändrad kroppsuppfattning. Det här kan påverka känslan av att vara kvinna 

och orsaka lidande. Vi vill fördjupa oss i kvinnors upplevelse av en förändrad kropp 

efter en mastektomi i samband med bröstcancer. Det är ett viktigt ämne att studera för 

att dessa kvinnor skall få ett gott bemötande från vården och anhöriga och därmed öka 

kvinnans välbefinnande. 

 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är en vanlig cancerform hos kvinnor och i Sverige är 9000 av alla 

cancerdiagnoser är bröstcancerdiagnoser. Varje dag insjuknar omkring 20 kvinnor i 

bröstcancer i Sverige. Hos män förekommer bröstcancer men det är en ovanlig 

cancerform. Det finns både snabbväxande cancerceller och långsamväxande 

cancerceller vilket är avgörande för prognosen (Cancerfonden 2018). Efter 40 års ålder 

blir det allt vanligare med bröstcancer och därefter ökar risken att insjukna för varje år 

(Ericson & Ericson 2002, s.443). Kvinnans kropp är en central del i hennes identitet och 

att genomgå en mastektomi (borttagning av hela bröstet) efter en bröstcancerdiagnos 

kan leda till att kvinnan upplever sin kropp som främmande (Lindvall & Bergbom 

2009). 

Enligt Cancerfonden (2018) blir för de flesta ett cancerbesked en påminnelse om hur 

skört livet kan vara oavsett tidigare erfarenheter. Ett cancerbesked väcker känslor av 

sorg och förvirring och att få en cancerdiagnos beskrivs ofta som en livskris. En 

kontaktsjuksköterska tilldelas varje drabbad kvinna och finns där för att stödja kvinnan 

genom behandlingen. Även andra sjuksköterskor och professioner i vårdteamet kan 

stödja kvinnan och ge trygghet. Vidare beskriver Cancerfonden (2018) att efter en 

avslutad cancerbehandling ska kvinnan gå på regelbundna återbesök hos sin läkare. 

Olika provtagningar och undersökningar görs på återbesöket för att utesluta återfall i 

sjukdom.  

Kvinnor som drabbas av bröstcancer har rätt till information angående bland annat 

behandling och prognos. Kvinnorna har också rätt till en ny medicinsk bedömning samt 

rehabilitering. Det är viktigt att kvinnornas rätt till delaktighet tillgodoses genom att få 

vara med i planeringen av sin vård i samråd med läkare. Trots kvinnornas rättigheter 

upplever 40 procent av alla kvinnor med bröstcancer att de inte får tillräckligt med 

information och stöd (Bröstcancerförbundet 2020).  
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Symtom 

Almås och Myklebust Sørensen (2011, s. 440) beskriver att det första vanligaste 

symtomet är en eller flera fasta knölar som kvinnan upptäckt själv i brösten eller 

armhålorna. Därefter kan andra symtom förekomma så som indragningar av huden på 

bröstvårtorna eller brösten. Kvinnan kan också uppleva brösten som osymmetriska, 

svårläkta sår över bröstet eller vätska från bröstvårtan. Apelsinhud och eksem runt 

bröstvårtan är andra förekommande symtom. Kvinnan kan vara symtomfri under en 

längre tid innan knölen upptäcks.  

 

Många gånger utvecklas cancerceller under flera år innan en knöl kan kännas i bröstet. 

Bröstcancercellerna växer i bröstet men kan även spridas till lymfkörtlar i armhålan, 

bakom bröstbenet och kring nyckelbenen. Tumörens storlek och eventuell spridning till 

lymfkörtlar (eller till andra organ) klassificeras i fyra stadier (Almås och Myklebust 

Sørensen 2011, s. 440). Vid stadie ett och två görs i första hand en operation men även 

behandling med läkemedel används allt mer. Under behandling i tredje stadiet ges 

läkemedel före operation samt strålning efter operation. Vid fjärde stadiet är cancern 

såpass spridd, vanligen med en dödlig utgång inom några år. Som behandling i stadie 

fyra används palliativa läkemedel vilka syftar till att lindra besvär och förlänga 

överlevnaden. Vid spridning till skelett är strålbehandling av stor vikt samt att i vissa 

fall, för att undvika stora sårbildningar, genomförs en mastektomi av det sjuka bröstet 

(Socialstyrelsen 2015).  

 

Diagnos 

Genom trippeldiagnostik kan förändringar i brösten utredas. Det första steget innebär att 

läkaren gör en klinisk undersökning av brösten. Läkaren studerar bröstens färg och form 

samt palperar både bröst och lymfkörtlar med händerna. Steg två i utredningen sker 

genom mammografi där även ett ultraljud görs vid behov. Som tredje steg tar läkaren en 

biopsi, vävnadsprov (Bergh et al. 2007, s. 41).  

 

Vid en mammografi enligt Almås och Myklebust Sørensen (2011, s. 443) görs en 

röntgenundersökning i flera plan av bröstkörtlarna. Bröstet kläms ihop genom att två 

plattor pressar ihop bröstet vilket kan upplevas smärtsamt i några sekunder. Tumörer 

som är mindre än fem millimeter i diameter kan upptäckas genom mammografi. Är 

läkaren osäker kompletteras mammografin med ett ultraljud. Bergh et al. (2007, s. 43) 

skriver att mammografi används vid utredning och uppföljning av brösttumörer men 

även vid hälsokontroller. Enligt Socialstyrelsen (2019) kallas kvinnor mellan 40-74 år 

var 18-24:e månad till mammografi. Resultatet av regelbunden screening (mammografi) 

är att dödligheten i bröstcancer minskar med 16-25 procent.  

 

Enligt Bergh et al. (2007, s. 49) är ett bröstcancerbesked en omtumlande händelse i 

livet, oavsett om beskedet är väntat eller inte. När människan hamnar i kris genomgås 

fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyordningsfasen. Hur 

länge varje fas pågår är individuellt samtidigt som människan kan vara i flera faser 

samtidigt. Vidare beskriver Bergh et al. (2007, ss. 50-51) att ångest är en vanlig reaktion 

vid krissituationer. Ångesten är individuell och kan yttra sig genom fysiska och 

psykiska uttryck så som hjärtklappning och oro. En annan vanlig reaktion är ilska och 
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tankar som ”varför just jag”. Det kan tyckas orättvist att drabbas av sjukdom eftersom 

det inte finns någon att anklaga.  

 

Mastektomi 

Bergh et al. (2007, ss. 55-56) beskriver att kirurgi, läkemedel och strålning är tre olika 

behandlingsmetoder för bröstcancer. En mängd olika läkare är involverade i planeringen 

av behandlingen: kirurg, onkolog, röntgenläkare samt patolog. Idag är kirurgi 

standardbehandling för merparten av patienter med bröstcancer. Av all kirurgisk 

behandling består 60-65 procent av bröstbevarande kirurgi, vilket innebär att endast en 

lokal del av bröstet tas bort där tumören sitter. Vidare förklarar Bergh et al. (2007, s. 57) 

att när ett helt bröst avlägsnas kallas det mastektomi. Det finns flera indikationer till att 

göra en mastektomi och en indikation kan vara patientens eget önskemål. Andra 

indikationer kan vara att tumören sitter centralt i små bröst, flera tumörer i samma bröst 

eller ett lokalt återfall av tumören. En mastektomi kan också göras vid heriditet, det vill 

säga vid ärftlighet, i förebyggande syfte.  

 

Enligt Almås och Myklebust Sørensen (2011, s. 444) är det av central vikt att lokalisera 

eventuell spridning av tumörceller till lymfkörtlar i armhålor innan en mastektomi 

utförs. För att undersöka möjlig spridning görs ett vävnadsprov av portvaktskörteln i 

armhålan och vid påvisande av tumörceller utförs en axillutrymning. Fortsättningsvis 

förklarar Almås och Myklebust Sørensen (2011, s. 444) att en axillutrymning innebär 

att flertalet lymfkörtlar och fettvävnad i armhålan (axillen) avlägsnas för att på så sätt 

bedöma eventuell spridning i vävnad. Andra skäl till en axillutrymning är om tumören 

har krävt cytostatikabehandling preoperativt eller om spridning skett innan operationen.  

 

Idag är det möjligt för kvinnan att få en rekonstruktion av bröstet vilket innebär att på 

kirurgisk väg återskapa ett nytt bröst. En rekonstruktion kan göras i samband med en 

mastektomi eller upp till flera år efteråt. Har kvinnan en avancerad sjukdom eller om 

hon är tveksam säger rekommendationerna att avvakta med rekonstruktionen (Almås & 

Myklebust Sørensen 2011, s. 446). I vissa fall korrigeras det friska bröstet genom ett 

kirurgiskt ingrepp för att återställa likformighet mellan brösten. Rekonstruktionen består 

av patientens egen vävnad, proteser eller i kombination av varandra (Bergh et al. 2007, 

s. 62).  

 

Lidande 

Lindvall och Bergbom (2009) förklarar att kvinnor som drabbas av bröstcancer kan 

uppleva att kroppen blir till ett fängelse. Med en bröstcancerdiagnos är kvinnan inte 

längre fri utan istället beroende av vården vilket upplevs som ett oundvikligt lidande. 

Arman (2015, ss. 38-39) beskriver lidande som ett begrepp som kan väcka känslor. 

Lidande finns hos alla människor och går inte att utesluta från människans existens. 

Ingen kan genomgå ett liv utan oönskade situationer och på så sätt utgör lidande och 

hälsa en gemensam faktor för människans förutsättningar. Genom stöd från 

omgivningen kan människans lidande lindras. Vidare förklarar Arman (2015, s. 42) att 

det finns olika former av lidande. En form är sjukdomslidandet som människan erfar 

som ett samband till sin sjukdomsbild vilken innefattar bland annat behandling och 

ohälsa. En annan form av lidande är livslidandet vilket beskrivs som något människan 



 4 

upplever i koppling till livet och hur det kan förändras. När människan drabbas av 

sjukdom kan både existens och självuppfattning förändra livet (Arman 2015, s. 42). 

Vårdlidandet är den tredje formen av lidande. Vårdlidande uppstår framförallt i 

vårdrelationen mellan patient och vårdare. En vårdrelation ska vara hälsobringande men 

vid vårdlidande har patienten gått miste om det som egentligen skulle främja hälsa. 

Närmare beskrivet innebär vårdlidande att patientens lidande inte uppmärksammats och 

därmed uppkommer det brister i patientens hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, s. 

215). Vårdlidandets innebörd kan delas in i olika delar. Maktlöshet är en central del i 

vårdlidandet eftersom patienten är sårbar och utlämnad och därmed beroende av 

vårdpersonalen. Vårdlidandet speglar sig också i patientens brist av förståelse för vad 

som sker runtomkring, till exempel fortsatt behandling och vård. Många gånger är 

vårdlidandet påtagligt för patienten, speciellt när patienten upplever att vårdpersonalen 

inte har den tid som krävs för att lindra lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 216-

219).  

Hälsa 

Begreppet hälsa har en anknytning till att vara hel. Hälsans synonymer beskrivs som 

välbefinnande, sundhet och friskhet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 48). Kvinnor som 

drabbats av bröstcancer anser att deras kropp sviker dem och att kroppen har invaderats 

av något som hotar deras hälsa i bemärkelsen att vara hel (Lindvall & Bergbom 2009). 

Hälsa är ett tillstånd som erfars individuellt och berör hela människan vilket innebär att 

kunna genomföra projekt som anses vara av värde. Det handlar också om en jämnvikt 

mellan människors relationer, livet och den inre balansen. Hälsa är med andra ord 

föränderligt och inget bestående. Både existentiella och biologiska perspektiv speglar 

hälsan och är sammanflätade med varandra (Ekebergh 2015, ss. 28-29).  

Enligt Dahlberg & Segesten (2010, s. 47) är hälso- och sjukvårdens främsta mål hälsa. 

När hälsan hotas av sjukdom eller annat lidande söker människan vård för att återfå en 

god hälsa. Det är vårdens syfte att hjälpa patienten att återgå till en såpass god hälsa att 

lidande lindras. Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 51) vikten av 

livsrytm, alltså balans mellan stillhet och rörelse. Ekebergh (2015, ss. 33-34) förklarar 

att rörelse måste finnas i livet för en god hälsa. Rörelse i livet kan handla om möten och 

relationer med andra människor.  

Det är först när människan blir sjuk som hälsan synliggörs och innan dess är hälsan 

oreflekterad. Det finns inte heller några entydiga gränser för hälsans beskrivning 

eftersom hälsan varierar mellan olika människor. Enligt vårdvetenskapen är hälsa inte 

motsats till sjukdom (Wiklund 2003, ss. 78-79).  

Den levda kroppen 

Lindvall och Bergbom (2009) skriver att kvinnor med bröstcancer kan få en förändrad 

kroppsbild och en känsla av att ha förlorat sin identitet och sitt liv. Enligt Ekebergh 

(2015, ss. 71-72) kan en kroppslig förändring innebära för människan att tillgången till 

livet och världen blir annorlunda. Mer detaljerat beskrivs att en kroppslig förändring 

sker när människan drabbas av sjukdom. Den levda kroppen beskrivs som något 

subjektivt eftersom den innefattar både upplevelser och erfarenheter. Den levda 
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kroppens tankar och känslor synliggörs både själsligt och kroppsligt då dessa två 

begrepp inte går att särskilja från varandra. Wiklund (2003, ss. 47, 50) beskriver att 

människokroppen är mycket mer än en fysisk gestalt. Människan ses i sitt sammanhang 

och inte endast utifrån sjukdom. Kroppen är viktig för människans identitet. En 

kroppslig förändring på grund av sjukdom innebär att människan upplever sig själv på 

ett nytt sätt. Det kan även innebära att omgivningen behandlar den drabbade människan 

annorlunda. Fortsättningsvis beskriver Wiklund (2003, s. 50) att det är genom kroppen 

som människan kommunicerar med omvärlden. Kroppen innefattar både känslor och 

tankar vilka ligger till grund för hur andra uppfattar människan.  

Kroppen ses som levd eftersom den är fylld av bland annat upplevelser, erfarenheter, 

känslor och minnen. Människans kropp kan aldrig lämnas utan alla människor är sin 

kropp. Livsvärlden får genom den levda kroppen rumsliga och tidsliga dimensioner. 

Tillgången till livet sker genom kroppen och det krävs endast en liten kroppslig 

förändring för att tillgången till livet ska förändras (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 131-

134). När det sker en förändring i den levda kroppen kan tillgången till det vardagliga 

livet förändras till exempel vid sjukskrivning på grund av sjukdom. Kroppen som 

människan tidigare kunnat förlita sig på orsakar istället otrygghet och oro när sjukdom 

uppstår (Ekebergh 2015, s. 74).  

Livsvärld  

Livshotande sjukdomar, till exempel bröstcancer, medför ofta en individuell 

omvärdering i livet och därmed en förändrad livsvärld (Arman och Rehnsfeldt 2002). 

Begreppet livsvärld betecknas av en naturlig hållning där människan interagerar med sig 

själv, andra människor och omgivningen. Den naturliga hållningen speglas av 

människans tillvaro och aktiviteter i vardagen. Med andra ord handlar livsvärlden om 

upplevelser så som människan erfar dom (Ekebergh 2015, ss. 24-25). Livsvärlden är 

enligt Ekebergh (2015, s. 19) en oreflekterad värld där människan genom reflektion kan 

bli medveten om sin livssituation. Vidare beskriver Ekebergh (2015, s. 68) att förstå och 

förhålla sig till en annan livsvärld är komplicerat, samtidigt som det kan vara enkelt. 

Varje livsvärld är unik men har egenskaper som kan likna andra livsvärldar därför gäller 

det för vårdpersonalen att ha en följsamhet för likheter och skillnader i mötet med varje 

patients livsvärld.  

 

För att kunna förstå och möta andras livsvärldar krävs det att människan vill förstå och 

har ett intresse för andras erfarenheter och upplevelser. Ett öppet sinne leder till en ökad 

förståelse för mötet med patienten och det som upplevs här och nu. I livsvärlden 

påverkas upplevelser av det som kommer att hända och av det som hänt tidigare. Ett 

annat kännetecken för livsvärlden är att söka mening i livet och längtan efter 

sammanhang. Vad människan anser som meningsfullt i livet är individuellt och 

subjektivt. I meningsfulla sammanhang upplevs välbefinnande och livskraft. Vid brist 

på sammanhang kan däremot ensamhet och vilsenhet uppstå (Ekebergh 2015, ss. 70-

71).  
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PROBLEMFORMULERING 

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer och en av behandlingarna för 

detta är mastektomi.  Kvinnor som genomgår en mastektomi kan få en förändrad 

upplevelse av sin kropp. Graden av förändrad kroppsuppfattning kan variera från kvinna 

till kvinna. En förändrad kroppsuppfattning hos kvinnan kan medföra ett lidande som i 

sin tur kan leda till ohälsa. Att förlora en kroppsdel kan innebära för kvinnan att hon 

förlorar en del av sin identitet samt en psykisk påfrestning då hennes kropp känns mer 

främmande. Upplevelsen av kvinnlighet kan påverkas negativt samtidigt som kvinnans 

vardagsliv berörs så som familj, vänner och arbete.  Det är viktigt att anhöriga får en 

ökad insikt i den drabbade kvinnans upplevelse efter en mastektomi för att öka kvinnans 

välbefinnande. Det är också viktigt för vården att få en ökad insikt för att kunna skapa 

bättre förutsättningar och ge en så god omvårdnad som möjligt för kvinnan. Vi vill med 

den här litteraturöversikten fylla en kunskapslucka som vi anser inte är tillräckligt 

uppdaterad då det endast finns få sammanställningar inom ämnet.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter en mastektomi i samband med 

bröstcancer.  

 

 

METOD 

Den här studien har genomförts som en litteraturöversikt så som den är beskriven av 

Friberg (2017, ss. 141-151). För att få en djupare förståelse för kvinnors upplevelser och 

erfarenheter har fokus legat på kvalitativa artiklar. Friberg (2017, ss. 141-151) beskriver 

att kunskapsläget inom ett forskningsområde kan kartläggas med en litteraturöversikt. 

En litteraturöversikt kan innefatta både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 

artiklar för att få ett så brett urval som möjligt. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 

145) skall en litteraturöversikt skrivas på ett trovärdigt och noggrant sätt så att den 

grundläggande källan skildras. 

 

Datainsamling 

Artikelsökningarna är gjorda i databasen Cinahl vilken är en databas som inriktar sig på 

omvårdnad (Östlundh 2017, s. 71). Den inledande sökningsfasen startades med lämpliga 

sökord som kunde besvara det aktuella syftet. Sökord som ”mastectomy”, ”body image” 

och ”quality of life” användes till en början och i olika kombinationer men med brist på 

träffar som kunde besvara syftet. Därefter användes en ny sökkombination med 

sökorden ”mastectomy”, ”experience” och ”health OR chang*” i olika kombinationer 

med varandra vilka tillslut gav användbara träffar relaterat till syftet. Träffarna i 

sökningen avgränsades med olika filter: peer reviewed, english, female, abstract 

available och publicerade mellan åren 2010-2020. Antalet träffar blev 75 stycken varav 

29 stycken abstract lästes. Utifrån de 29 artiklarna valdes tillslut nio stycken relevanta 

artiklar som kunde besvara syftet. Artiklarna kvalitetsgranskades individuellt med hjälp 

av Fribergs kvalitetsgranskningsmodell (Friberg 2017, s. 147). Därefter valdes alla 
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artiklar att inkluderas i resultatet. För vidare information om sökhistorik se tabell i 

bilaga 1. 

 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017, ss. 148-149) modell för 

kvalitetsgranskning vilket sker i tre steg. De nio valda artiklarna lästes noggrant i det 

första steget för att förstå sammanhanget av artiklarna. Samtliga artiklars innehåll 

sammanställdes för att få en överblick över helheten. Som ett andra steg gjordes en 

sammanställning av artiklarnas syfte, metod och resultat. För mer information och 

översikt över artiklarna se bilaga 2. I det tredje steget identifierades likheter och 

skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat. I artiklarnas resultat användes olika 

färgkoder för att finna likheter och skillnader och därmed kunna skapa aktuella 

kategorier/subkategorier. Slutligen identifierades två kategorier med totalt fem 

subkategorier. Var för sig har författarna till den här studien läst igenom varje artikel för 

att sedan tillsammans diskutera innehållet och därmed får en ökad förståelse.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas i två kategorier samt med totalt fem subkategorier (Tabell 1). 

 

     Tabell 1 

 

Kategorier 
 

Förlora förtroendet för 

kroppen 

 

 Förändrad livsvärld 

 

Subkategorier 
 

o Främmande kropp 

 

o Varierande känslor 

 

o Förändrad kroppsbild 

 

 

o Kvinnlig identitet 

 

o Relationer och samliv 

 

  

Förlora förtroendet för kroppen 

Under den här kategorin återspeglas kvinnornas upplevelser av en främmande kropp 

efter en mastektomi. Att förlora ett bröst orsakar att kvinnorna får varierande känslor 

som är svåra att hantera samt en förändrad kroppsbild. Kvinnorna upplever en påverkan 

både på den kvinnliga identiteten och även på relationer och samliv.  
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Främmande kropp 

Freiysteinson et al. (2012) beskriver att kvinnorna som genomgått en mastektomi kan 

känna sig konfronterade av sin egen spegelbild. Att se sig själv i spegeln med endast ett 

bröst känns främmande och upplevs som en svår situation för kvinnorna. Enligt 

Slatman, Halsema och Meershoek (2016) kan kvinnorna efter en mastektomi även se sin 

kropp som distanserad. En del av kvinnorna ser på sin kropp som ett främmande objekt 

och upplever att kroppen känns avlägsen. En kvinna uttrycker att det är jobbigt att se 

ärren och avsaknaden av sitt bröst samtidigt som hon är tacksam över att ha fått vård. 

Spector, Mayer, Knafl och Pusic (2011) påvisar i sin studie att kvinnorna tycker att det 

är en svår situation att sakna en kroppsdel. Ärrvävnaden efter mastektomin finns 

ständigt där som en påminnelse av sjukdom och liknande resultat påvisas även i 

Snöbohm, Friedrichsen och Heiwes (2010) studie. För att undvika att bli påmind om 

avsaknaden av ett bröst nämner flertalet av kvinnorna att de låter bli att se sig själv i 

spegeln (Menon & O´Mahony 2019).  

 

 

Varierande känslor 

Studiens resultat visar att kvinnorna som genomgått en mastektomi känner sig trasiga 

och förtroendet för kroppen påverkas negativt. Även kvinnornas självbild försämras och 

får en annan innebörd jämfört med tidigare (Spector et al. 2011). Efter en mastektomi 

upplever kvinnorna en viss osäkerhet över sin kropp vilket medför både ilska och sorg. 

En del av kvinnorna uttalade blandade känslor till följd av den förändrade kroppen. 

Känslor som rädsla, nedstämdhet och vrede var vanligt förekommande. Kvinnorna 

uttryckte också en viss genans över den förändrade kroppens utseende. En kvinna 

förklarar att livet efter mastektomin kan beskrivas som en ”acceptansresa” där hon 

måste lära sig att acceptera sin förändrade kroppsbild (Menon & O´Mahony 2019). Det 

psykiska måendet hos de drabbade kvinnorna varierade från dag till dag. Kvinnorna 

uppgav att smärta och sorg var de två främsta faktorerna som tog över vid jobbiga dagar 

(Enblom, Lindquist & Bergmark 2018).  

 

 

Förändrad kroppsbild 

Jetha, Gul och Lalani (2017) beskriver att kvinnorna i deras studie anser att förlusten av 

ett bröst har förändrat deras kroppsbild. Kvinnorna upplever att kroppen efter en 

mastektomi blir ofullständig och annorlunda. Vidare beskriver Jetha, Gul och Lalani 

(2017) att kvinnorna även uppfattar kroppsformen som ojämn och obalanserad. En av 

kvinnorna förklarar att sidan utan bröstet känns som ett tomrum både utanpå och 

inifrån. Enligt Rhoten (2016) känner kvinnorna efter mastektomi ett missnöje med 

kroppens utseende. Kroppen har förändrat kvinnornas självuppfattning eftersom 

utseendet är annorlunda än tidigare. Två andra studier (Chuang, Hsu, Yin & Shu 2018; 

Menon & O´Mahony 2019) beskriver liknande resultat där kvinnorna efter en 

mastektomi känner sig missnöjda med kroppens utseende. Förlusten av ett bröst har 

medfört en osäkerhet eftersom kvinnorna anser att deras utseende nu är annorlunda 

jämfört med andras. Slatman, Halsema och Meershoek (2016) förklarar att kvinnorna i 

deras studie vill dölja asymmetrin efter mastektomin med lösa kläder som inte 

framhäver avsaknaden av ett bröst. Kvinnorna beskriver att de inte vill uppmärksamma 
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något som kan anses onormalt av omgivningen samt för att känna sig så normala som 

möjligt i sitt utseende. Ett liknande resultat påvisas i Spector et al. (2011) studie där 

kvinnorna upplevde att de också undviker att bära strama kläder på grund av asymmetri. 

 

Förändrad livsvärld 

I den här kategorin beskrivs upplevelsen av den kvinnliga identiteten efter en 

mastektomi och hur det påverkar kvinnornas relationer och samliv. 

 

Kvinnlig identitet 

Kvinnorna uppfattar att brösten är ett tecken på den kvinnliga identiteten (Jetha, Gul & 

Lalani 2017; Chuang et al. 2018). Kvinnorna upplever att brösten är en viktig del av 

kroppen och att de är relaterade till deras känsla av självvärde. En mastektomi tvingar 

fram en upplevelse av minskad kontroll över kroppen. Enligt kvinnorna har brösten en 

viktig roll i deras feminina identitet och med ett bröst mindre påverkas deras känsla av 

kvinnlighet. Kvinnorna beskriver även att de är medvetna om att kroppen ser 

annorlunda ut och förlusten av ett bröst gör att de känner sig utanför det kvinnliga 

idealet (Chuang et al. 2018). Ur ett objektivt perspektiv anser kvinnorna att deras kropp 

endast är komplett när det finns två bröst. Vid avsaknad av ett bröst efter en mastektomi 

känns kroppen avvikande och ofullständig vilket påverkar deras kvinnliga identitet 

negativt. Kvinnor i studien som var ogifta eller yngre medger att de har svårare att 

acceptera sin nya kropp efter en mastektomi på grund av att den kvinnliga identiteten är 

hotad (Jetha, Gul & Lalani 2017).  

 

Relationer och samliv 

Enblom, Lindquist och Bergmark (2018) skriver i sin studie att kvinnorna upplever att 

det känns obehagligt att vara naken samt att visa upp frånvaron av ett bröst efter en 

mastektomi. Enligt Menon och O´Mahony (2019) är kvinnorna som genomgått en 

mastektomi generade över sin förändrade kropp. Det finns också en oro över att visa sig 

naken inför sin partner och eventuellt hur relationen dem emellan kan påverkas till det 

sämre. En mastektomi upplevs påverka relationen negativt och en del av kvinnorna 

funderar på om en bröstrekonstruktion kan ha en positiv effekt på relationen. En kvinna 

nämner att den enda anledningen till att hon funderar på en bröstrekonstruktion är för 

hennes man och kärleksliv. Chuang et al. (2018) beskriver i sin studie att det finns en 

oro bland kvinnorna att inte känna sig attraktiv med endast ett bröst. Att vara intim med 

sin partner kan upplevas utmanande och relationen kan bli lidande. Kvinnorna vill att 

deras partners ska acceptera dem oavsett med ett eller två bröst för att känna sig älskade.  

 

 

 

 

DISKUSSION 

En metoddiskussion och en resultatdiskussion utgör diskussionsdelen och presenteras i 

två avsnitt nedan.  
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Metoddiskussion 

Metoden för den här studien är en litteraturöversikt. Friberg (2017, ss. 141-142) 

beskriver att kunskapsläget inom ett forskningsområde kan kartläggas med en 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt kan innefatta både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar för att få ett så brett urval som möjligt. För att kunna svara på 

syftet har sökningen haft ett fokus på kvalitativa artiklar med utgångspunkt i kvinnornas 

egna upplevelser. Studien innefattar totalt åtta kvalitativa artiklar och en begreppsanalys 

efter olika sökningar i databasen Cinahl som är inriktad på omvårdnad. Syftet ansågs 

vara tillräckligt besvarat av de nio artiklarna. Granskningen av artiklarna var av stor vikt 

för att fastställa att de inriktades på ämnet omvårdnad. I början av sökningen användes 

sökord som gav många breda träffar vilket gjorde det svårsorterat och svårarbetat. Vid 

prövning av nya sökord och kombinationer blev träffarna färre vilket gjorde det lättare 

att sortera ut. Med olika filter smalnade träffarna av ytterligare och bland kvarstående 

träffar fanns de nio valda artiklarna som kunde besvara syftet. Under arbetets gång kan 

det anses positivt att båda författarna har arbetat tillsammans och därmed kunnat delge 

varandra olika perspektiv genom reflektion. Andra fördelar med att vara två författare 

som alltid skrivit tillsammans är att tid har sparats samt att ett mer enhetligt språk 

speglas arbetet igenom.  

 

Det är viktigt att samtliga forskningsdeltagare diskuterar etiska ställningstaganden 

genom att ha ett etiskt förhållningssätt. För att uppnå en god forskningskvalitet och ett 

försvarbart resultat är etiska riktlinjer och överväganden av betydelse för att kunna bidra 

till utvecklingen av samhället (Vetenskapsrådet 2017). Av artiklarna som har använts i 

den här studien är flertalet etiskt granskade eller har tillstånd från en etisk kommitté, 

dock är inte alla etiskt granskade vilket som kan ses som en svaghet. Artiklarna 

inkluderas ändå i resultatet eftersom de besvarar syftet och har ett etiskt förhållningssätt.  

 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017, ss. 148-149) modell för 

kvalitetsgranskning. Den här typen av kvalitetsgranskning valdes därför att den har en 

tydlig struktur på hur artiklar skall analyseras. Alla nio artiklar var skrivna på engelska 

varav en del var besvärligare att granska på grund av svårtolkade ord. Vid brist på 

förståelse för enskilda ord användes en engelsk-svensk ordbok. Artiklarna som har 

använts är från olika länder runt om i världen inklusive Sverige. Det här kan anses som 

en styrka då resultatet i forskningen inkluderar kvinnor från olika länder med olika 

förutsättningar och därmed blir perspektivet på en internationell nivå. En svaghet kan 

vara att perspektivet på en internationell nivå blir för brett och därmed svårare att 

tillämpa i svensk sjukvård. Däremot har många patienter i dagens samhälle ett utländskt 

påbrå och ett internationellt perspektiv hos sjukvårdspersonal kan öka förståelsen för 

dessa kvinnor vilket kan leda till en tryggare och bättre vård för individen. 

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att kvinnor kan förlora förtroendet för kroppen efter att de 

genomgått en mastektomi. Kvinnorna kan uppleva att kroppen känns främmande när en 

kroppsdel saknas samt att svåra känslor kan väckas vilka påverkar den kvinnliga 

identiteten. En framtidsoro över relationer och samliv är andra faktorer som påverkar 

kvinnan. 
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Enblom, Lindquist och Bergmark (2018) påvisar i sin studie att kvinnor efter en 

mastektomi kan må psykiskt dåligt vilket visar sig genom smärta och sorg. Detta 

bekräftas av Arman och Rehnsfeldt (2002) som beskriver att kvinnor med bröstcancer 

kan få grundläggande förändringar i synen och uppfattningen på livet. Trots detta 

upplever kvinnorna en pågående inre process som hjälper de att återgå till ett mer 

autentiskt liv. Oavsett konsekvenser för framtiden så lär sig kvinnorna att se livet från 

ett positivt perspektiv. Det här kan innebära att kvinnor som drabbas av bröstcancer 

genomgår en slags bearbetningsprocess som måste få ta sin tid. Att acceptera sin 

sjukdom och se livet från ett ljusare perspektiv kanske inte är något som kvinnan gör 

direkt men vilket får komma med tiden. Den här processen är säkert individuell och 

beror på vart man är i livet. En äldre kvinna har möjligen lättare att acceptera sin 

livssituation jämfört med en yngre kvinna. Prognosen har säkerligen också en viktig roll 

i kvinnans perspektiv på framtiden och hur hon hanterar situationen. 

 

En annan del som framgår i resultatet är att kvinnor efter en mastektomi kan få en 

förändrad kroppsbild. Många kvinnor känner sig konfronterade av sin egen spegelbild 

och att se sig själv i spegeln med endast ett bröst upplevs som en svår situation (Jetha, 

Gul & Lalani 2017; Menon & O´Mahony 2019). Resultatet är väntat eftersom 

kvinnornas känsla av att känna sig hela påverkas när en kroppsdel saknas. Att förlora ett 

bröst kan ses som att kroppen blir angripen av något hotfullt utifrån. Kvinnorna kan 

uppleva att de drabbas av något som de inte kan påverka samtidigt som de eventuellt 

skuldbelägger sig själva för att de skulle ha gjort något annorlunda för att förhindra 

sjukdom. Det blir som ett oundvikligt lidande som drabbar kvinnan, även på ett 

existentiellt plan. Kvinnorna kan ställa sig frågor som ”vem är jag nu utan mitt bröst?” 

eller ”är jag lika mycket värd som innan?”. Det här visar att kvinnorna inte bara 

genomgår ett sjukdomslidande utan också ett livslidande. En förändrad kroppsbild kan 

även uppstå vid andra typer av sjukdomar och operationer. Människor som förlorar 

andra delar av kroppen till exempel ett underben kan också uppleva en förändrad kropp. 

Senra, Oliveira, Leal & Vieira (2012) beskriver i sin studie att människor som 

genomgått en amputation av en nedre extremitet får en förändrad syn på kroppen. 

Medverkande i studien upplever både ett minskat välbefinnande i den förändrade 

kroppen samt i identiteten. Det här visar att förlusten av en kroppsdel är en individuell 

och subjektiv erfarenhet vilket också bekräftar uttrycket subjektiv kropp.  

 

Resultatet påvisar att kvinnor vill dölja asymmetrin efter en mastektomi med lösa kläder 

(Slatman, Halsema & Meershoek 2016). Det kan vara så att kvinnorna vill dölja 

asymmetrin för att skydda sig själva från omgivningen och från vad andra ska tycka och 

tänka. En del kvinnor kanske inte vill att andra ska tycka synd om en och därför bygger 

de upp en slags fasad för att skydda sig själva. Det kan också vara så att när man har en 

cancersjukdom så är man medveten om sin kropp och sjukdom att man tänker att alla 

andra ser en som annorlunda och sjuk. I dagens samhälle upplever många att det finns 

oskrivna normer hur människan ska se ut och vad som anses vara en normal kropp. Att 

ha en kroppslig förändring kan skapa en känsla av att inte passa in i samhället och dess 

skönhetsideal. Forskning i en tidigare studie (Rubin & Tanenbaum 2011) påvisar att 

kvinnor efter en mastektomi väljer att göra en bröstrekonstruktion för att dölja 

asymmetri samt för att se normal och frisk ut.  
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Enligt resultatet är förlusten av ett bröst påfrestande för många kvinnor då den kvinnliga 

identiteten påverkas. Brösten har en central roll i den feminina identiteten och flertalet 

kvinnor anser att kroppen endast är komplett med två bröst (Chuang et al. 2018). 

Resultatet är förväntat eftersom många kvinnor drabbas mitt i livet och påverkas på 

olika plan. Det kan vara till exempel att kvinnan känner sig utanför det kvinnliga idealet 

eller att kvinnan upplever det svårt att visa sig naken i relationer på grund av minskad 

kvinnlighet. En annan studie (Trusson & Pilnick 2017) beskriver att kvinnor med 

bröstcancer som fått cellgifter och tappat håret också upplever avsaknad av den 

kvinnliga identiteten. Kvinnorna anser att håret har en viktig roll för att upprätthålla den 

kvinnliga identiteten.  Wiklund (2003, s. 49) förklarar att både människans upplevelser 

och identitet är sammanflätade med kroppen. Vid sjukdom förändras människans 

tillgång till världen och även upplevelsen av sig själv. 

 

I resultatet framkommer det att en del kvinnor känner sig generade över sin kropp och 

är oroade inför framtiden över bland annat hur familjelivet och kärleksrelationen kan 

påverkas (Menon & O´Mahony 2019). Det är ett väntat resultat eftersom kvinnorna 

antagligen drabbas av svåra tankar kring framtiden och vad den kommer att innebära, 

både för henne själv och hennes anhöriga. Det som tidigare ansågs vara viktigt i livet 

kanske inte längre blir lika betydelsefullt och vice versa. En annan studie (Arman & 

Rehnsfeldt 2002) påvisar att kvinnor med bröstcancer omvärderar vad som anses vara 

viktigt i livet. Kvinnorna påpekade att de fick en ökad kontroll över deras liv och att de 

gav sig tid att faktiskt uppskatta vad som är viktigt i livet. 

 

Kvinnor som genomgått en mastektomi behöver stöd från både vården och omgivningen 

för att kunna bearbeta sin situation fysiskt och psykiskt. Ekebergh (2015, s. 121) 

förklarar att en god vård uppnås genom att vårdpersonal är följsam i varje möte med 

patienten. Ett viktigt redskap för vårdpersonalen är att tillämpa sin kunskap och sina 

sinnen för att kunna se och förstå hela patienten. Bröstcancerförbundet (2020) beskriver 

att fyra av tio kvinnor anser att de inte får tillräckligt med stöd efter en 

cancerbehandling. Därför är det viktigt att stötta och hjälpa dessa drabbade kvinnor 

genom bland annat kunskapsspridning. Den här studien kan bidra till hållbar utveckling 

genom just kunskapsspridning där fler vårdpersonal och anhöriga får en ökad förståelse 

för den drabbade kvinnans erfarenheter. Kan vårdpersonal och anhöriga få en ökad 

kunskap om kvinnans upplevelse av en mastektomi så kan det leda till ett minskat 

lidande hos den drabbade kvinnan, framför allt onödigt vårdlidande. Om kvinnan får 

tillräckligt med stöd från vårdpersonal och anhöriga ökar möjligheten för kvinnan att 

kunna återgå till arbetet efter en mastektomi. Ett tillräckligt stöd kan minska risken för 

fortsatt sjukskrivning och därmed mindre kostnader för samhället. Ur ett 

livsvärldsperspektiv är bemötandet från vården och anhöriga en stor del i kvinnans 

läkeprocess och hennes upplevelse av hälsa. Ekebergh (2015, s. 69) beskriver 

livsvärldsperspektivet som ett perspektiv som uppmärksammar individens situation i ett 

sammanhang. För lite stöd till kvinnor som genomgått en mastektomi kan orsaka 

onödigt lidande vilket i sin tur kan leda till en depression. En depression kan kräva 

bland annat läkemedelsbehandling och terapi som egentligen hade kunnat undvikas med 

tillräckligt med stöd. En ökad kunskap och förståelse hos vårdpersonal och anhöriga kan 

förhindra att kvinnan drabbas av ohälsa. 
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Hållbar utveckling innefattar 17 globala mål med fokus på tre dimensioner: social, 

ekonomisk och ekologisk. Mål tre handlar om att alla människor har rätt att leva ett 

hälsosamt liv samt uppleva välbefinnande (Regeringskansliet 2017). Bristande kunskap 

kring etiska överväganden kan bidra till att färre vill delta i olika forskningsprocesser 

och det i sin tur kan leda till en sämre utveckling av samhället. På sikt kan ett mer 

hållbart samhälle utformas om fler väljer att delta i olika forskningsprojekt till exempel 

inom vårdforskning. En ökad insikt i kvinnans livsvärld och hur hon uppfattar sin kropp 

kan ge ett mer hållbart vårdande utifrån alla tre dimensioner.  

 

SLUTSATSER 

Resultatet i arbetet påvisar att kvinnor som genomgått en mastektomi kan uppleva 

kroppen som främmande och det i sin tur påverkar kvinnorna på flera olika plan. 

Kvinnorna kan drabbas av känslor som är svåra att hantera samt att de kan få en 

förändrad kroppsbild. I resultatet framkommer det att en mastektomi har en negativ 

inverkan på den kvinnliga identiteten och även relationer och samliv får en negativ 

påverkan. Utifrån resultatet kan vården få en inblick i kvinnors upplevelser efter en 

mastektomi. Det är viktigt att vårdpersonal ser hela patienten och inte endast 

sjukdomen. Vårdpersonal bör stödja den drabbade kvinnan genom att vara lyhörd, 

följsam och stöttande genom hela sjukdomsprocessen. Kunskapsspridning kan öka 

tryggheten för den drabbade kvinnan och på så sätt minska lidande. För att kunna ge 

dessa kvinnor rätt förutsättningar att uppleva välbefinnande så har vården en betydande 

roll för kvinnornas unika situation. 
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