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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i världen. I 

Sverige insjuknar drygt 9000 kvinnor i bröstcancer, cirka 2500 kvinnor behandlas genom 

mastektomi som kan påverka kroppsbilden. Syfte: Att belysa kroppsbild efter mastektomi 

hos kvinnor med bröstcancer. Metod: Litteraturöversikt baserad på sexton vetenskapliga 

artiklar funna i databasen Cinahl och i PubMed. Resultat: Mastektomi till följd av en 

cancerdiagnos innebär att hela bröstet avlägsnats vilket leder till negativa förändringar av 

kroppsbilden, emotionella utmaningar samt påverkade kvinnors sexualitet och kvinnlighet. I 

kvinnornas kamp för att kunna acceptera en förändrad kroppsbild fanns ett behov av stöd 

från omgivningen. Diskussion: Konsekvenserna av mastektomi leder till problem i 

kvinnornas vardag. Kvinnor behöver professionellt stöd från sjuksköterskor i form av 

information och stödsamtal, relaterat till förändrad kroppsbild samt sexuella problem. 

Slutsats: Efter mastektomi känner sig kvinnor mindre attraktiva och befinner sig i vardaglig 

kamp gällande förändrat fysiskt utseende, vilket är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap 

om, för att kunna bemöta kvinnors individuella behov. 
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Introduktion 

Hälften av världens befolkning är kvinnor med risk för att drabbas av bröstcancer. Cirka en 

av nio kvinnor diagnostiseras med bröstcancer under sin livstid och allt fler drabbas varje år. 

En av behandlingsmetoderna vid bröstcancer är mastektomi som innebär att kvinnans bröst 

avlägsnas kirurgiskt. Ingreppet förändrar kvinnans fysiska utseende och kroppsbilden blir 

inte längre densamma. Som blivande sjuksköterskor behövs det vidgade kunskaper om vilka 

hälsokonsekvenserna blir, då sannolikheten är stor att komma i kontakt med dessa kvinnor 

och deras närstående, i en vårdrelation. 

  

Bakgrund 

Bröstcancer, symtom och behandling 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna världen över och en ledande orsak till 

cancerrelaterad död hos kvinnor. (Engholm et al., 2010). År 2015 fick enligt Socialstyrelsen, 

(2017b), cirka 61 000 personer en cancerdiagnos i Sverige, antalet kvinnliga bröstcancerfall 

var 9382 personer. 

 

Medelåldern vid insjuknande i bröstcancer är drygt 60 år. Drygt 80 procent är kvinnor över 

50 år och färre än 5 procent är yngre än 40 år. En mängd olika faktorer som ärftlighet, 

hormonell påverkan på bröstkörtlarna, tidig pubertet och sent klimakterium kan ha 

betydelse för cancerinsjuknande. Livsstilsfaktorer som kan påverkar är övervikt och fetma 

efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion. Ju tidigare bröstcancern upptäcks, desto bättre är 

prognosen. Den relativa 10-årsöverlevnaden för kvinnor är drygt 80 procent (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Symtom vid bröstcancer kan vara knöl i armhålan, förstorat och hårt bröst, hudrodnad och 

hudindragningar, blod eller vätska från bröstvårtan. Tre metoder används för att ställa 

diagnosen bröstcancer: klinisk undersökning, mammografi och finnålspunktion (cytologi). 

Yngre kvinnor kan på grund av tätare bröstvävnad behöva komplettera mammografin med 
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en ultraljudsundersökning. Finnålspunktion innebär att celler sugs ut med hjälp av en nål 

från det misstänkta området i bröstet, därefter undersöks cellerna med ett mikroskåp.  

Den vanligaste behandlingen vid bröstcancer är kirurgi, andra vanliga behandlingar är 

strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonell behandling som ges för att minska 

risken för sjukdomsåterfall. Vid bröstcanceroperation kan endera en del av bröstet eller hela 

bröstet tas bort. När en del av bröstet bevaras så kallas ingreppet för bröstbevarande kirurgi 

eller sektorresektion (Socialstyrelsen, 2013). Mastektomi kallas den operation som avlägsnar 

hela bröstet. När en bröstbevarande operation utförs, tas tumören tillsammans med en bit 

frisk vävnad bort. Hos mer än hälften av alla kvinnor med tidig bröstcancer är denna metod 

passande, eftersom att bröstet bevaras och att ingreppet ofta ger gott resultat. När det finns 

cancer i ett större område av bröstet, om det finns flera tumörer eller om kvinnan själv vill, 

kan hela bröstet tas bort (Socialstyrelsen, 2014). 

 

År 2016 genomförde 2489 kvinnor i Sverige mastektomi (Socialstyrelsen, 2017a), efter 

ingreppet har kvinnorna tre alternativ: kirurgiskt rekonstruera bröstet, använda sig av en 

bröstprotes eller inte göra någonting alls. Det första alternativet ger möjligheten att återställa 

bröstens utseende och kan utföras omedelbart efter mastektomin eller som fördröjd procedur 

(Fallbjörk, Karlsson, Salander & Rasmussen, 2010). 

 

Kroppsbild 

Kroppsbilden definieras som den dynamiska uppfattningen av en kropps utseende, funktion 

samt känslorna förknippade med denna uppfattning. Det sker i stor utsträckning på en 

undermedveten nivå och regleras normalt av kroppens tillstånd (Snöbohm, Friedrichsen & 

Heiwe, 2010). Kroppsbild betyder en mental bild av en kropp, en attityd om det fysiska jaget, 

helhet, hälsotillstånd, normal funktion och sexualitet. Den subjektiva kroppsupplevelsen 

formas även av kulturell och social påverkan (Bredin, 1999). Bröstet för kvinnor betyder 

kvinnlighet, skönhet, moderskap, attraktion och anses vara det organ som fulländar 

kvinnan. (Koçan & Gürsoy, 2016). Sheppard och Ely (2008) menar att kroppsbilden påverkas 

av andra människors uppfattningar samt beskriver kroppsbilden som ett integrerat begrepp 

i sexuell hälsa. Enligt Baxter et al. (2006), kan diagnos och behandling av bröstcancer ha 

väsentlig påverkan på en kvinnas kroppsbild. 
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Mänskligt lidande enligt Katie Eriksson 

Sjukdom eller behandling kan leda till själsligt och andligt lidande och förorsakas av 

upplevelser av förnedring eller de skamkänslor som patienten känner. Att lida är något som 

ansätter människa. Att lida är att pinas, kämpa och utstå. Följande huvuddimensioner kan 

urskiljas i begreppet lida: något negativt eller ont, något som människan måste leva med, 

något som hon utsätts för, en kamp, samt något konstruktivt eller meningsbärande, en 

försoning. Vidare menar Eriksson att varje människas lidande är unikt och genom att fråga 

sig själv varför, kan människan ställa lidandet i relation till sin egen situation och till 

någonting som gör det möjligt att hantera (Eriksson, 2015, s. 11, 18, 77-79). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN: S etiska kod för sjuksköterskor ligger sjuksköterskans grundläggande ansvar 

inom fyra huvudområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Varje människa tolkar och upplever sin hälsa 

och sjukdom på sitt eget sätt. Sjuksköterskan måste veta och förstå vad hälsa betyder för den 

enskilda patienten samt för att planera och genomföra hälsofrämjande omvårdnad. Utifrån 

humanistisk helhetssyn på människan tillgodoser sjuksköterskan patientens andliga, 

psykiska och sociala behov som är lika viktiga som de fysiska. Personcentrerad vård 

förutsätter att sjuksköterskan bemöter patienten med respekt och känner till dennes 

individuella behov, önskemål och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Eftersom kroppsbilden och erfarenheterna efter mastektomi är individuella och kontextuella, 

behöver sjuksköterskor utveckla en mer omfattande förståelse för kroppsbildsförändringar 

bland kvinnor med cancerdiagnos och behandling (Koçan & Gürsoy, 2016). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017), ska legitimerad sjuksköterska kunna ansvara för 

att hålla sig uppdaterad genom att söka nya evidensbaserade kunskaper inom sitt 

yrkesområde samt tillämpa dessa i omvårdnadsprocessens alla steg. 

 

Problemformulering 

För de kvinnor som drabbas av bröstcancer innebär det stora förändringar i dagliga livet, 

inte bara fysiska utan också psykiska och sociala. En vanlig behandling vid bröstcancer är 

det kirurgiska ingreppet mastektomi vilket medför en stor omställning för kvinnan, på 
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grund av att kroppsbilden påverkas. För sjuksköterskan är det viktigt med kunskap om vilka 

hälsokonsekvenserna blir, för att kunna bemöta patientens individuella behov under 

omvårdnadsprocessen och för att ge adekvat stöd i syfte att främja hälsa och lindra lidande. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa kroppsbild efter mastektomi hos kvinnor med bröstcancer 

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt är en studie där materialet har sammanställts och ska ge en beskrivande 

överblick av ett område, därför har artiklar inom detta område sökts och granskats för att få 

en inblick i vad som tidigare publicerats, vilket innebar att både kvalitativ och kvantitativ 

forskning har analyserats (Friberg, 2012, s. 133-134). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att inkluderas i denna litteraturöversikt ska artiklarna belysa kroppsbild efter 

mastektomi, hos kvinnor med bröstcancer. Artiklar ska vara godkända av en etisk kommitté 

eller innehålla ett etiskt resonemang, vara skrivna på engelska eller svenska samt att 

kvalitetsnivån ska vara hög eller medel, enligt en modifierad granskningsmall av Carlsson 

och Eiman (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar med kvinnor som genomgått mastektomi i 

preventivt syfte och män med bröstcancer exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Vetenskapliga orginalartiklar har sökts i databasen Cinahl och i PubMed, se tabell 1. För att 

få rätt fokus på artiklarna användes relevanta söktermer (“Mastectomy”, “Breast neoplasms” 

och “Body Image”), med hjälp av Cinahl Headings och MeSH-termer. För att kunna förstå 

innehållet i artiklarna, har avgränsningar gjorts till svenska och engelska. Avgränsningen 

“Peer reviewed” innebär att artikeln är granskad av experter. För att ytterligare säkerställa 
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att vald artikel är vetenskaplig har strukturen och innehållets karaktär setts över, detta 

gjordes med hjälp av information från Karolinska institutet (Karolinska institutet, 2017). En 

sista verifiering för att säkerställa att valda artiklar är vetenskapligt granskade gjordes i 

databasen Ulrichsweb. Manuell sökning har skett vid ett tillfälle, se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Artikelsökning till resultatet. 

Databas 
datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Urval 
4 

Cinahl 
07/09/2017 

(MH "Breast Neoplasms") 

AND (MH “Body Image”) 

AND (MH “Mastectomy”) 

Peer Reviewed 
Language: 

English, 

Swedish 

92    49 30 7 6 

Pubmed 

05/09/2017 
“Mastectomy” [MESH] AND 

“Breast neoplasms” [MESH] 

AND “Body Image” [MESH] 

Peer Reviewed 
Language: 

English, 

Swedish 

344 197 121 17 9 

10/09/2017 Manuell sökning 
     

1 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarna abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urval av artiklar har skett genom att först läsa titlarna för att se om de var relevanta för 

syftet, därefter lästes abstraktet i artiklarna. I de fall abstraktet motsvarade syftet gick 

artikeln vidare till nästa steg i granskningen, vilket innebar att läsa artikeln i sin helhet samt 

jämföra innehållet med syftet och inklusionskriterier. Slutligen granskades artikelns kvalitet 

kritiskt. Kvalitetsgranskning har skett enligt Carlsson och Eiman (2003). Två olika mallar har 

används vid granskning, en för kvantitativ metod en annan för kvalitativ metod. En fråga i 

granskningsmallen har ändrats för att bättre passa in, “Patienter med lungcancerdiagnos” 

ändrades till “Kvinnor med bröstcancer”. Den slutliga poäng som artikeln fick efter 

granskningen, omvandlades till motsvarande procent. Artiklarna kvalitet graderades 
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därefter utifrån den procentuella poängen, till låg (>60%), medel (>70%) eller hög (>80%) 

kvalitet, (grad lll, grad ll, grad l). Översikt av inkluderade artiklar, se bilaga 1. 

 

Analys 

Induktiv ansats har använts vid dataanalysen genom att på förhand inte utgå från några 

hypoteser, frågeställningar eller teorier (Polit och Beck, 2016, s. 81).   

Analysen har skett med hjälp av Fribergs metod (Friberg, 2012, s. 140-142). Första steget i 

analysen var att läsa igenom artiklarna ett flertal gånger, för att förstå innehåll och kontext.  

För att reducera mängden data valdes sådant ut från artikelns resultat som besvarade syftet 

med litteraturöversikten, därefter sorterades materialet utifrån de likheter som fanns i 

artiklarna, vilket gjordes med hjälp av olikfärgade post it lappar. De likheter som framkom 

har sedan kategoriserats in under lämplig rubrik. På så sätt skapades ett huvudtema och fem 

underteman i litteraturöversiktens resultat. Översikt av analys, se bilaga 2. 

 

Etiska överväganden 

I enlighet med litteraturstudiens inklusionskriterier och de riktlinjer som finns beskrivna i 

Polit och Beck (2016, s. 154), så förs det ett etiskt resonemang i inkluderade artiklar.  

Utifrån författarnas egna värderingar om visad respekt mot deltagare och för att styrka 

trovärdigheten i litteraturöversikten har ett etiskt ställningstagande varit viktigt, högsta 

prioritet har varit att kvinnorna som deltog i studierna gjorde detta frivilligt och anonymt. 

  

Resultat 

Resultatet baseras på 16 stycken vetenskapliga artiklar, 9 kvantitativa och 7 kvalitativa. 

Studierna är genomförda i Australien, Brasilien, Iran, Italien, Kanada, Norge, Polen, 

Schweiz, Sverige, Taiwan, Tyskland, Turkiet och USA. Resultatet belyser hur kvinnor i olika 

ålder handskas med sin kroppsbild efter mastektomi och presenteras utifrån ett huvudtema 

och fem underteman, se figur 1.  
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Figur 1. Illustration över huvudtema samt underteman i resultatet. 

 

Stympad kropp, svårt att se sig i spegeln 

Att genomgå mastektomi och avlägsna hela bröstet innebar en uppenbar förändring i fysiskt 

utseende och emotionella utmaningar, som kvinnan dagligen måste hantera under resten av 

sin livstid (Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson och Salander, 2013). En del kvinnor beskrev att 

konfrontationen med den egna spegelbilden och att titta på bröstområdet efter mastektomin, 

var en kamp fylld av nedslående tankar. Att samtycka med sin egen spegelbild efter 

operationen, resulterade i lidande som förknippats med sorg, smärta och frustration hos 

kvinnorna (Freysteinson et al., 2012). Kvinnor i studien av Foulandi et al. (2013) erkände att 

de mådde dålig på grund av de fysiska förändringarna och att de dessutom hatade sin kropp 

efter mastektomin. Kvinnorna i studien av Azevedo Batista et al. (2017) upplevde sorg, 

förnekelse, ångest och depression, tiden efter utförd operation. Sammantaget var kvinnorna 

missnöjda med sina kroppar efter operationen (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; Chen, Liao, 

Chen, Chan & Chen, 2012). De förnimmelser, tankar, attityder, känslor och övertygelser 

relaterat till olika fysiska förändringar efter mastektomin var mestadels negativa hos 

kvinnorna i studien (Brunet et al., 2013). 

 

Now I’m a 2 on the scale of satisfied. That’s like 10 being the best and 1 being the 

worst.  I’m not satisfied at all. . . I don’t like anything about my body now. . . I don’t 

like my arms, my thighs. (Brunet et al., 2013, s. 347) 

 

Kvinnor beskrev det kirurgiska ingreppet som en utmaning för kroppsintegritet, att deras 

mentala kroppsbild blev annorlunda, att de inte längre kände igen sig själva utan kände sig 

Hur en förändrad kroppsbild ter sig i fysiska och emotionella uttryck

Stympad kropp, 
svårt att se sig i 

spegeln

Dölja 
avsaknaden av 

bröst inför 
andra

Påverkad 
kvinnlighet och 

sexualitet

Stöd från 
omgivningen

Acceptans
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som en annan person (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Foulandi et al., 2013; Piot-

Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Mastektomi beskrevs som en skrämmande 

stympning av kroppen och att amputationen av bröst ledde till en asymmetrisk kroppsbild 

(Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). En del av kvinnorna kände sig inte eller 

mindre hela efter det kirurgiska ingreppet (Chen et al., 2012; Fallbjörk et al., 2012). 

I två longitudinella studier av Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) som 

pågick i 5 år och hade 733 deltagare och av Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså och Dahl 

(2010), som pågick i 3 år och hade 248 deltagare, där ansåg kvinnorna att kroppsbilden blev 

fattigare efter mastektomin och ingen signifikant förbättring visade sig över tid.  

Fallbjörk et al. (2013) jämförde kvinnors negativa kroppsbild och fortfarande efter 3 år tid 

upplevde kvinnorna sin kroppsbild på motsvarande sätt, som de gjorde 10 månader efter 

operationen. Hur kvinnorna relaterade till sina kroppar och huruvida de kände sig attraktiva 

samt kvinnliga, förändrades inte tiden efter mastektomin.  

 

Dölja avsaknaden av bröst inför andra 

Efter operationen oroade sig kvinnorna för att andra människor skulle märka att de gjort en 

mastektomi, att det skulle synas att bröstet saknades, även om kvinnorna noggrant valde ut 

sina kläder, eller i en del fall använde sig av bröstprotes (Freysteinson et al., 2012; Piot-

Ziegler et al., 2010). Kvinnorna beskrev sina klädval som mycket begränsade på grund av de 

alltid var tvungna att tänka på att dölja bröstet (Fallbjörk et al., 2012). Eftersom 

konsekvenserna av kirurgin var synliga var detta ett problem för kvinnorna, relaterat till 

andra människors reaktioner på en transformerad kropp samt att omgivningen skulle kunna 

reagera negativt på deras fysiska utseende (Piot-Ziegler et al., 2010). I en studie av Azevedo 

Batista et al. (2017), kämpade kvinnor inte bara med att kunna acceptera den förändrade 

kroppsbilden efter ingreppet, de kämpade också med att försöka se naturliga ut inför 

familjen och partnern. Kvinnorna i studien av Brunet et al. (2013), spenderade tid, energi och 

resurser för att kamouflera kroppsliga förändringar och för att reducera de negativa känslor 

som kvinnorna upplevde. Vissa kvinnor använde sig av bröstprotes för att kamouflera det 

förlorade bröstet, dock främst i möten med personer utanför familjen och i offentliga 

sammanhang (Fallbjörk et al., 2012). De kvinnor som upplevde sig vara välkomna av familj 

och partner, kände sig inte lika obekväma med sig själva tiden efter mastektomin (Azevedo 
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Batista et al., 2017). En del av kvinnorna upplevde att deras egna kroppar inte levde upp till 

samhällets kroppsideal samt till vad som förväntades i sociala sammanhang. Att kunna leva 

upp till det kroppsideal som visades upp i reklam och i andra människor attityder, ansågs 

vara meningslöst efter operationen. Kvinnorna blev frustrerade över att deras egna kroppar 

snarare var ett hån mot samhällets ideal av kvinnokroppen (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Påverkad kvinnlighet och sexualitet 

Som ett resultat av mastektomin beskrev kvinnorna förändringar i kroppsbilden relaterat till 

kvinnlighet och sexualitet (Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010). Efter operationen kände 

sig vissa kvinnor ofullständiga på grund av att de hade förlorat bröstet, ett organ som för 

dem symboliserar kvinnlighet (Azevedo Batista et al., 2017). Vissa kvinnor i en studie av 

Foulandi et al. (2013), upplevde att de hade förlorat alla tecken på att vara kvinna, efter de 

fysiska förändringarna som uppstod i och med det kirurgiska ingreppet. En del kvinnor 

beskrev en oro över att ha förlorat bröstvårtan som kvinnorna ansåg vara en central del av 

bröstet, för amning eller i sexuella relationer. Bröstvårtan representerade intimitet, 

sensualitet och var en synlig symbol för kvinnligheten. Ett bröst utan bröstvårta var inte ett 

bröst längre för kvinnorna (Piot-Ziegler et al., 2010). För kvinnorna i studien av Karabulut 

och Erci (2009), symboliserade bröstet också kvinnlighet och sexualitet och därför fick 

mastektomin en förödande effekt på kvinnans förmåga att känna sig attraktiv. 

Vissa kvinnor kände sig främmande inför sina nakna kroppar eftersom det saknade bröstet 

blev synligt och att deras kvinnlighet därmed ifrågasattes (Fallbjörk et al., 2012). Av etiska 

skäl började de flesta av kvinnorna i en studie dölja sina kroppar vid intim kontakt med 

andra människor (Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013). Kvinnorna ansåg 

att både kvinnlighet och kroppsbild hade förändrats efter operationen, vilket i sin tur 

påverkat sexlusten negativt (Foulandi et al., 2013; Karabulut & Erci, 2009). Mastektomi på 

grund av bröstcancer påverkade kvaliteten på sexuellt samliv negativt för de flesta av 

kvinnorna (Andrzejczak et al., 2013). 

Enligt Fallbjörk et al. (2013), kände sig kvinnorna mindre attraktiva sexuellt tiden efter 

operationen dock var deras kvinnlighet oförändrad. Kvinnorna kände sig mindre 

komfortabla under den sexuella akten och upplevde att det fanns en tendens till att deras 
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partners sexuella intresse för dem hade minskat. Studien av Fallbjörk et al. (2012), visar att 

de kvinnor som levde i stabila relationer och som trodde att deras partners inte såg 

mastektomin som ett problem, hade däremot inte förändrat sina sexuella relationer. 

 

Stöd från omgivningen 

Ett adekvat socialt nätverk kunde hjälpa kvinnorna att bättre klara av de tunga effekterna 

relaterat till deras kroppsbild, efter en mastektomi. Stöd från familj, partnern, vänner och 

vårdpersonal, hjälpte kvinnorna att se mer optimistiskt på livet, de gav vägledning, 

uppmuntran och beröm (Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; Foulandi et al., 2013; 

Spatuzzi et al., 2016). Partnerns sympati samt att de följde med kvinnorna både under och 

efter behandlingsprocessen, hade en stor betydelse för kvinnorna och bidrog till förbättring 

av deras tillstånd samt underlättade återuppbyggnaden av en splittrad kvinnlighet (Fallbjörk 

et al., 2012; Foulandi et al., 2013). Tack vare stöd från omgivningen återhämtade sig 

kvinnorna snabbare och uttalade att de inte längre märkte av att bröstet var borta (Foulandi 

et al., 2013). 

I’m still a woman, and I guess that’s very much thanks to my husband. ...He likes me 

despite what I’ve been through…. He loves me as I am and looks upon me as a 

woman though I have only 1 breast left. (Fallbjörk et al., 2012, s. E45) 

Två studier visade att kvinnor behöver hjälp från sjuksköterskor, vid återanpassning 

gällande kvinnlighet och kroppsbild (Karabulut & Erci, 2009; Kraus, 1999). Studien av Cho et 

al., 2013, visade att utbildningsintervention ökade kvinnornas cancerrelaterade kunskaper 

signifikant och att de som fick pre och post-mastektomi utbildningen också påvisade en 

signifikant förbättring gällande fysisk aktivitet samt komfortnivå direkt efter operationen, 

dock gav utbildningen ingen huvudsaklig påverkan på kvinnornas kroppsbild.  

 

Acceptans 

En del kvinnor omvärderade sina kroppar bortom utseende och hittade andra meningar med 

sin kroppsbild som de ansåg vara viktigare (Brunet et al., 2013; Elmir et al., 2010; Fallbjörk et 

al., 2012; Foulandi et al., 2013; Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna ansåg att mastektomin 

räddade deras liv och hälsa vilket var viktigare än deras utseende (Brunet et al., 2013; 
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Fallbjörk et al., 2012; Foulandi et al., 2013). Kvinnorna som genomgått operationen ansåg att 

överlevnad var den viktigaste faktorn i behandlingsbeslutet, där huvudmålet var att bli av 

med cancern snarare än att behålla bröstet och att beslutet också baserades på vad som 

ansågs var viktigt för kroppen, inte för utseendet (Kraus, 1999). 

Vissa kvinnor uppfattade sitt bröst som den sjuka delen eller som könsneutral del av 

kroppen, att förlora ett bröst störde inte deras syn på sig själva som kvinnor, de menade att 

det inte bara är bröst som symboliserar kvinnlighet, utan även klädsel, individualitet och 

sociala roller (Fallbjörk et al., 2012). En del kvinnor upplevde att deras kroppar var modiga, 

starka, väl fungerande, gav stöd, hjälpte till att finna inre styrka och att de blev starkare 

individer (Brunet et al., 2013; Elmir et al., 2010). Den överlevande kroppen framkallade 

känslor av hopp, lättnad och även lycka (Elmir et al., 2010; Freysteinson et al., 2012).  

I en studie av Andrzejczak et al. (2013), hade kvinnorna i åldern över 65 år svårare att 

acceptera sina kroppar efter ingreppet än de studiedeltagare som var under 65 år . Andra 

studier visade att det var kvinnor under 65 års som kände sig mindre attraktiva efteråt samt 

hade sämre kroppsbild (Azevedo Batista et al., 2017; Chen et al., 2012; Fallbjörk et al., 2013). 

Alla kvinnor i alla åldersgrupper som genomgått mastektomi, hade sämre kroppsbild och 

kände sig mindre attraktiva i jämförelse med kvinnor som gjorde en bröstbevarande 

operation (Engel et al., 2004).  

De kvinnor som bestämde sig för att genomgå bröstrekonstruktion efter mastektomi, såg en 

möjlighet att nå tillfredsställelse med sin kroppsbild efter operation. En del kvinnor 

hoppades att bröstrekonstruktionen skulle kunna hjälpa kvinnorna att fylla tomheten efter 

det bortopererade bröstet, återvinna förlorad symmetri och återfå sin mentala kroppsbild 

(Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010; Spatuzzi et al., 2016). I studien av Piot-Ziegler 

et al. (2010), menade vissa kvinnor att det blev svårt att integrera det främmande bröstet i sin 

kroppsbild samt att de aldrig skulle känna sig som de gjorde innan operationen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Efter att beslut tagits gällande litteraturöversiktens tänkta innehåll påbörjades sökandet av 

artiklar. För att hitta artiklar inom vårdvetenskapens område användes databasen Cinahl för 

att hitta artiklar inom omvårdnadsområdet. PubMed har större fokus på artiklar inom 

medicin men har också fokus på omvårdnadsområdet. Databaserna är även 

rekommenderade av universitetets ämnesguider inom hälso- och sjukvårdsområdet. För att 

kunna täcka hela området av synonymer till utvalda begrepp (bröstcancer, mastektomi, 

kroppsbild) användes Cinahl Headings och MeSH-termer, enligt tabell 1. Att begränsa sig till 

två databaser kan vara en svaghet i arbetet då det finns andra databaser som tillhandahåller 

liknande artiklar, i dessa kan det eventuellt finnas ytterligare studieresultat som då saknas i 

detta arbete. Under sökning och vid val av artiklar till resultatet, har ingen avgränsning 

gjorts gällande vilket år artikeln är publicerad. Författarna ansåg att informationen för att 

besvara syftet med litteraturöversikten, var likvärdig i alla artiklar som återfanns. Få artiklar 

publicerade före 2010 återfanns, frekvensen ökade efter 2010 därmed blev valet att inkludera 

alla artiklar som motsvarade syftet. Den egna förförståelse som är baserad på tidigare möten 

med kvinnor som genomgått mastektomi, har åsidosatts vid val av artiklar samt vid analys 

av dessa. 

  

Det finns en hel del forskning kring sökordet bröstcancer, vilket visade sig när söktermen 

“breast neoplasms” användes eftersom det genererade ett stort antal träffar. Mängden träffar 

blev till slut en del i att begränsa studiedeltagarna till enbart kvinnor samt att avsikten inte 

var att jämföra kvinnors kroppsbild med männens. På så vis framkom exklutionskriterien 

män. Söktermen “mastectomy” gav en hel del träffar eftersom den innehöll både mastektomi 

i förebyggande syfte och till följd av bröstcancer, då avsikten inte var att skriva om 

mastektomi i förebyggande syfte, exkluderades de artiklar som beskrev detta område och 

blev samtidigt en exklusionskriterie i litteraturöversikten. Sökordet “body image” 

genererade artiklar med innehåll som beskrev kvinnors kroppsbild på en känslomässig nivå 

men också den visuella bilden och känslorna kring denna, vilket stämmer väl överens med 

vad litteraturöversikten önskade belysa. För att ytterligare avgränsa mot arbetets syfte, 
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kombinerades söktermerna “breast neoplasms”, “mastectomy” och “body image”. Med hjälp 

av booleska operatorn “AND” blev sökningen begränsad, smalare samt mera relevant för 

syftet. Den booleska operatorn “OR” uteslöts eftersom den gav ett bredare resultat vilket inte 

var relevant i sökningen. 

 

Ur samtliga artiklar har de delar som berör kroppsbilden valts ut. Artiklarnas resultat har 

översatts noggrant från engelska till svenska, trots den noggranna översättningen kan det 

finnas risk för feltolkningar och kan därför vara en svaghet i arbetet. Att exkludera artiklar 

av låg kvalitet och att de flesta inkluderade håller hög kvalitet, är en styrka i arbetet. Andra 

styrkor är att deltagarnas ålder inte begränsades, att studierna är utförda i flera olika länder 

samt har en geografisk, kulturell och religiös bredd, vilket kan leda till att resultatet blir mera 

generaliserbart (Polit & Beck, 2016, s. 730). Inkluderingen av kvantitativa studier genererade 

i att slutsatsen i litteraturöversikten fick ett starkare stöd, eftersom antalet deltagande 

kvinnor blev större (Polit & Beck, 2016, s. 261-262). 

 

Båda författarna har varit delaktiga i litteraturöversiktens alla delar och i bearbetningen av 

det slutgiltiga resultatet. Alla beslut som tagits gällande innehållet i arbetet har gjorts 

gemensamt. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visar att kvinnor lever i ständig kamp med sitt utseende för 

att kunna känna igen sig själva efter mastektomin. Kvinnorna försöker uppnå detta med 

hjälp av kläder, protes eller genom bröstrekonstruktion. Eriksson (2015, s. 42, 79) menar att 

lidandets kamp är en plåga där människan kämpar emot känslan av skam, skuld och 

förnedring. Dessa känslor upplever människan i relation till sin sjukdom och behandling och 

under kontakt med andra, till exempel på grund av människors fördömande attityder. Att 

inte få respekt och bekräftelse oberoende av om det handlar om en enskild konkret situation 

eller om livet som helhet betyder för den lidande människan förlust av hopp och livsglädje.  

Litteraturöversiktens resultat visade också att vissa kvinnor kände sig frustrerade på grund 

av skillnaden mellan deras utseende efter operation och samhällets krav på kvinnokroppens 

utseende. Liknande resultat framkom i två andra studier. I Loaring, Larkin, Shaw och 
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Flowers (2015), där ansåg kvinnorna att deras kroppsbild låg under den normativa bilden av 

kvinnokroppen och bröstens utseende. I Kocan och Gürsoy (2016) framkom att samhällets 

ideal gällande kvinnligt utseende försvårade återhämtningsprocessen, hos de kvinnor som 

genomgått mastektomi.   

Resultat i litteraturstudien visar att bröstrekonstruktion kan hjälpa kvinnor att återställa 

bröstets estetiska utseende men inte återställa kroppsbilden. Liknande resultat visades i 

studien av Loaring et al. (2015), där upplevde kvinnorna att det rekonstruerade bröstet kom 

som en chock, delvis på grund av tidigare förväntningar och delvis på grund av 

förändringens omfattning. Ett motsatt resultat visade Fallbjörk et al., 2010) studie, som 

konstaterade att de kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion hade bättre kroppsbild och 

känslan av att vara attraktiv förstärktes. I studien av Hill och White (2008), där uppfattade 

också kvinnorna att samhället huvudsakligen såg bröstrekonstruktionen som en kosmetisk 

procedur, vilket innebar att fåfängan hos kvinnor motiverade valet att rekonstruera sina 

bröst. Kvinnorna upplevde att samhället såg på deras behov av att rekonstruera bröstet, som 

ett tecken på misslyckande och att kvinnorna hade försämrad anpassningsförmåga. På olika 

vis kämpade kvinnorna med att känna sig normala, några kvinnor ansåg att utsidan 

egentligen såg bra ut vilket var raka motsatsen till vad kvinnorna faktiskt kände inombords. 

Vissa kvinnor uppgav att de återfick förmågan att både känna och se sig själva som normala 

igen. I studien av Loaring et al. (2015), var det anmärkningsvärt att männens förväntningar 

på bröstrekonstruktionen visade sig vara uppfyllda, vilket kvinnornas förväntningar inte 

visade sig vara. Männen uttryckte tillfredsställelse med kvinnornas bröstrekonstruktion trots 

att männen var medvetna om deras fruar missnöje samt negativa känslor. Männen tyckte att 

deras fruar såg bra ut efteråt och att ärr efter operationen såg bättre ut än de förväntat sig.  

 

Litteraturöversiktens resultat tyder på att åldersfaktorn inte var avgörande i kvinnors nöje 

eller missnöje med sin kroppsbild efter mastektomi. Dock visade studien av Hill och White 

(2008), att de kvinnor som deltog motiverade sina beslut att genomgå bröstrekonstruktion 

genom att säga att de fortfarande var unga, vilket också stämde överens med samhällets syn 

att just yngre kvinnor är värda en operation, för att rekonstruera brösten. I en annan studie 

där deltagarna var kvinnor i åldern 67 år och äldre, visade studieresultatet att kroppsbilden 

var viktig för många äldre kvinnor. Valet av behandlingsmetod gjordes utifrån kvinnornas 
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önskemål gällande utseende, vilket var viktigt för kvinnornas långsiktiga psykiska hälsa. 

Forskarna i studien menar att vårdpersonal bör känna till och respektera de äldre kvinnornas 

preferenser gällande utseende, när valet av behandling diskuteras med kvinnorna 

(Figueiredo, Cullen, Hwang, Rowland & Mandelblatt, 2004).  

 

I litteraturöversikten framkom att de flesta kvinnorna inte kände sig lika kvinnliga efter 

mastektomin, att sexlivet försämrats eftersom kvinnorna inte kände sig attraktiva längre.  

Däremot i en studie av McGaughey (2006), som sammanställt 13 artiklar och baserades på 

kvinnor utan bröstcancer som genomgått mastektomi i preventivt syfte, var det mindre än 

hälften av kvinnorna som rapporterade negativ effekt på kroppsbilden samt förändrad 

sexualitet. Övriga kvinnor i studien rapporterade inga förändringar rörande sexuella 

relationer efter ingreppet, kvinnorna ansåg att ingreppet inte hade någon inverkan på deras 

sexliv samt att de inte kände sig mindre attraktiva sexuellt. Kvinnorna hade därför inget 

behov av att dölja sina bröst under den sexuella akten.  

 

Resultatet i litteraturöversikten visar att kvinnornas sexuella relationer påverkades negativt.  

Loaring et al. (2015) studie visade liknande resultat samt att kvinnorna även var i behov av 

att kommunicera med sina partners om sina känslor relaterade till kroppsbilden och till sina 

sexuella relationer. Partnerns förmåga att stötta kvinnan som opererat bort ett bröst bidrog 

till att stärka parets förhållande, trots att deras sexuella relation var försämrad. Studien 

visade också att kvinnorna var besvikna över vårdpersonalens bristande rådgivning rörande 

sexualitetsfrågor, vilket antyder att dessa frågor inte ofta behandlas av vårdpersonal. 

Eftersom sexualitet och kroppsbild är centrala begrepp för individens identitet, bör 

vårdpersonal vara medvetna om hur mastektomi påverkar detta samt våga diskutera 

problemen med patienten (Sheppard & Ely, 2008). Eftersom hälso-och sjukvårdspersonal 

ofta är den första professionella kontakten för kvinnor med bröstcancer, så bör de hänvisa 

kvinnorna vidare till vad som anses vara lämpligt och speciellt i situationer där intensiv 

terapi är nödvändig. Det kan vara till exempel sexpedagoger, rådgivare och terapeuter. 

Hälso- och sjukvårdspersonal som ignorerar ämnet sexualitet kan förvärra kvinnors problem 

med sexlivet efter mastektomin (Pillai-Friedman & Ashline, 2014). För sjuksköterskor är 

PLISSIT – modellen en användbar samtalsteknik när de ska bemöta det sexuella vårdbehovet 
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hos kvinnor som genomgått mastektomi och har förändrad kroppsbild. Modellen bidrar till 

en öppen dialog om sexuell hälsa samt ohälsa mellan patient och sjuksköterska. På så sätt 

kan patientens frågor, önskningar, behov av information och stöd tillgodoses. PLISSIT 

(Permission, Limited information, Specific Suggestions och Intensive Therapy), står för fyra 

olika omhändertagandenivåer i sexuella frågor eller problem. Permission innebär en 

tillåtande attityd, att visa patienten att det är normalt och tillåtet att ha tankar och 

funderingar kring sin sexualitet. Limited Information innebär avgränsad information. 

Information som bör ges är bröstcancerns och mastektomins effekt på sexualitet och sexuell 

funktion. Specific Suggestions innebär att informationen blir riktad mot det område kvinnan 

har frågor inom. Intensive Therapy innebär psykologisk, sexologisk, medicinsk eller 

kirurgisk terapi. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa kvinnan vidare till experter inom 

området (Pillai-Friedman & Ashline, 2014; Taylor & Davis, 2006). 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom att kvinnorna har ett behov av stöd från 

sjuksköterskor för att kunna hantera den förändrade kroppsbilden. Socialstyrelsen (2014) 

menar att det bör finnas en kontaktsjuksköterska för alla cancerpatienter som kan bedöma 

vilket psykosocialt stöd patienten kan behöva, för att uppnå bästa behandlingsresultat och 

för att kunna bearbeta sin kris. En kontaktsjuksköterska kan även säkerställa att det finns 

tillgång till utvidgat psykosocialt stöd för närstående, vid behov. Vilket också stöds av 

Wilkes, White, Beale, Cole och Tracy (1999) studieresultat, där upplevde även 

sjuksköterskorna att de behövde behandla varje kvinna som individ, ge omvårdnad med 

närvaro, låta kvinnan uttrycka sina känslor, genom att lyssna och samtala, vara tröstande, 

lugnande och rådgivande. I studien av Bredin (1999), utförde sjuksköterskan 

beröringsmassage under samtalet med kvinnan, som ett sätt att hjälpa dem att anpassa sig 

till den förändrade kroppsbilden efter operationen. Deltagarna erbjöds fot, arm, 

ansiktsmassage eller ryggmassage, utifrån kvinnans önskemål. Efteråt kände sig kvinnorna 

bekvämare med att vidröra ärret efter mastektomin och ansåg att det var lättare att titta på 

sig själva i spegeln. Efter sex veckors massage återupptog en kvinna i studien sin sexuella 

relation med partnern, hon kände sig också tillräckligt bekväm för att kunna visa upp bröstet 

för en vän. Massage ökade också kvinnornas förmåga att acceptera och hantera den 



18 

 

förändrade kroppsbilden.“Oh yes I'm feeling better because I suppose I'm coping with it 

better, accepting it I suppose that's all you can do.”(Bredin, 1999, s. 1118).  

Eriksson (2015, s. 91) menar att lidande kan lindras genom att vårdpersonalen gör något 

konkret för patienten nämligen att samtala och få dela med sig, att uppmuntra, stödja, trösta, 

förmedla hopp men också kunna dela hopplösheten. 

Resultatet i litteraturöversikten visar att partnern och familjemedlemmar kan stödja 

kvinnorna till återhämtning efter mastektomin, vilket också studien av Saares och Suominen 

(2005) visade. För kvinnorna i studien fungerade makarna, övriga familjemedlemmar, 

släktingar, vänner och kollegor som en extra resurser eftersom de gav både emotionellt stöd 

och praktisk hjälp, efter operationen. Studien av Loaring et al. (2015), visade också att 

partnern var ett emotionellt stöd i frågor gällande kroppsbild och sexualitet genom att 

männen försökte läsa ickeverbala signaler och vara uppmärksamma på kvinnornas känslor. 

Trots att paren befann sig i olika faser gällande acceptans av kroppsliga och relationella 

förändringar, uttryckte paren hopp om framtiden. Efter mastektomin kände paren sig dock 

lättade eftersom de ansåg att de värsta verkade vara över.  I studien av Hill och White (2008), 

där uppgav kvinnorna att de fick stöd under återhämtning men erkände senare att det var 

svårt att hitta stöd från omgivningen under hela anpassningsprocessen. Flera kvinnor 

rapporterade att deras relationer till andra förändrades. Kvinnorna beskrev att vissa 

relationer stärktes av emotionellt stöd från andra. Andra relationer blev mera distanserade 

eftersom människor inte förstod vad cancern innebar eller för att de blev rädda. Lidandet 

kränker människans värdighet och för att återfå den måste andra människor förmedla både 

kärlek och bekräftelse. Dock är var människas lidande unikt och det är svårt att sätta sig 

omedelbart in i någon annans lidande, därför bör människan själv meddela sina behov samt 

söka stöd. Om den lidande människan inte blir tagen på allvar leder det till ensamhet och 

lidandet förvärras (Eriksson, 2015, s. 38-40). 

 

Resultat i litteraturöversikten visade att de kvinnor som ansåg att övervinna cancern och 

fortsätta leva var den viktigaste faktorn, bearbetade bröstförlusten samt anpassade sig bättre 

till den förändrade kroppsbilden, efter mastektomin. Eriksson (2015, s. 45) menar att den 

lidande människan slutligen försöker att försona sig med sin livssituation, bli ödmjuk samt 

hitta inre styrka för att kämpa mot sitt lidande och även hitta en mening i sitt lidande. 



19 

 

Lidandet omvandlas till lust att söka nya möjligheter och känna hopp i en tidigare hopplös 

situation. Det kan också vara så att människan istället ger upp och inte orkar kämpa längre. 

Liknande resultat sågs i studien av Hill och White (2008), där insåg också kvinnorna att de 

behövde omdefiniera meningen av normalitet för att kunna acceptera förändringar i 

kroppsbilden, eftersom den tidigare versionen inte längre kunde uppnås. I studien av Saares 

och Suominen (2005), där var det först när kvinnorna började bearbeta sorgen efter 

mastektomin och bröstcancern som de blev optimistiska gällande sina möjligheter till 

återhämtning och kvinnorna började istället koncentrera sig på annat i livet. I studien av 

Snöbohm et al. (2010) beskrev kvinnorna sina kroppar som starka, hälsosamma och 

opåverkade trots både cancer och efterföljande behandling, vilket också framkom i 

litteraturstudiens resultat. I Kocan och Gürsoy (2016) visade studieresultatet även att vissa 

kvinnor var tacksamma över att fortfarande vara vid liv och ansåg att det var viktigare, än 

att förlora ett bröst. Andra kvinnor förstod att operationen var nödvändig för deras hälsa 

men efteråt upplevde de stor sorg på grund av det förlorade bröstet.  

 

Slutsats 

Mastektomi relaterat till bröstcancerdiagnos leder till individuella och i stort sett negativa 

förändringar av kvinnors kroppsbild och framkallar starka negativa känslor hos kvinnor i 

olika åldrar. Problemet är universellt för alla kvinnor, eftersom resultatet i 

litteraturöversikten baseras på kvinnor från olika länder och som kommer från olika 

kulturer.  

Kvinnor världen över känner sig mindre attraktiva och befinner sig i vardaglig kamp för att 

hantera kroppens estetiska utseende. Förlust av bröst framkallar en känsla av förlorad 

kvinnlighet och påverkar sexualiteten hos kvinnorna. Kvinnor använder sina inre resurser 

för att bearbeta förändringar genom att omvärdera sin kropp bortifrån utseendet och istället 

fokusera på att de har överlevt cancern. För att hantera kroppsliga förändringar behöver 

kvinnor också stöd från andra, såväl professionellt som socialt. 

 

Eftersom kroppsbild efter mastektomi i stort sett inte förbättras med tiden, bör 

sjuksköterskan vara medveten om problematiken samt ha kunskaper om vad förändrad 

kroppsbild kan leda till, för att kunna bemöta kvinnors individuella behov. Det är viktigt att 
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sjuksköterskan lyfter frågan rörande kroppsbild, både före och efter det kirurgiska ingreppet 

samt är uppmärksam på avsaknad av stöd tiden efter behandlingen.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Blir det en skillnad relaterat till omvårdnadsåtgärder, när patienter som har förändrad 

kroppsbild efter mastektomi vårdas för en annan åkomma, i en annan vårdsituation.  
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Bilaga 2. Översikt av analys. 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Stympad kropp, svårt att se sig i 

spegeln 

Förändring i fysiskt 

utseende/kroppsbild  

Emotionella utmaningar 

Dölja avsaknaden av 

bröst inför andra 

Kamp för att se 

naturlig ut 

Kamouflera 

kroppen/bröstet 

Dölja delar av 

kroppen/bröst 

 

 

Påverkad kvinnlighet och 

sexualitet 

Negativ påverkan på 

kvinnlighet och sexualitet 

Opåverkad kvinnlighet 

och sexualitet  

Stöd från omgivningen 

Stöd från familj, partner, 

vänner 

Behov av hjälp och stöd 

från sjuksköterskor 

Utbildningsprevention gav 

ej resultat på kroppsbild 

Acceptans 

Acceptera eller icke acceptera 

Hopp och lättnad 

Bärare av liv  

Stark och modig kropp 

Brestrekonstruktions 

betydelse  

 

 

 

Andrzejczak et al. 

(2013) 
Polen      

  

X 
 

X 

Azevedo Batista et 

al. (2017) Brasilien   
X X X 

 

X 

Brunet et al. (2013) 
Kanada      

X X 
  

X 

Chen et al. (2012) 

Taiwan  
X 

   

X 

Cho et al. (2013) 
USA   

   
X 

 

Elmir et al. (2010) 
Australien    

  

X X X 

 



Engel et al. (2004) 
Tyskland      

X 
   

X 

Falk Dahl et al. 

(2010) 
Norge 
Sverige    

X 
    

Fallbjörk et al. 

(2013) 
Sverige   

X 
 

X 
 

X 

Fallbjörk et al. 

(2012) 
Sverige     

X X X X X 

Fouladi et al. (2013) 
Iran           

X 
 

X X X 

Freysteinson et al. 

(2012) 
USA     

X X 
  

X 

Karabulut och Erci 

(2009) 
Turkiet  

  

X X 

 

Kraus (1999) 
USA    
 

   
X X 

Piot-Ziegler et al. 

(2010) 
Schweiz   
 

X X X XX X 



 

Spatuzzi et al. 

(2016) 
Italien      

   

XX X 
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Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar. 

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Komme

ntar 

gällande  

kvalitet 

Andrzejcz

ak et al. 

(2013) 

Polen 

Syftet med studien var att 

utvärdera i vilken grad kvinnor 

som genomgått en mastektomi 

utan rekonstruktiv kirurgi, hur 

detta påverkar kvinnans 

psykologiska tillstånd. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

60(ej 

angivet) 

Åldersindelning 

Frågeformulär 

15 Demografiska frågor om 

HRQoL 

 

Statistisk analys 

 

 

Kirurgi har negativt påverkat relationen till 

partnern för 33% av deltagarna, 31% kände sig 

mindre attraktiva, 30% upplevde att de kände sig 

sjuka och att deras partners upplevde dem som 

mindre attraktiva. Dessutom rapporterade 80% i 

den yngsta gruppen att de täckte kroppen under 

intim kontakt medan 58% i den äldsta 

åldersgruppen rapporterade samma beteende. 

Hög 

kvalitet 

 

Azevedo 

Batista et 

al. (2017) 

Brasilien 

Att beskriva kvinnor känslor 

gällande bröstcancer efter 

mastektomi. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

5(0) Semistrukturerade 

intervjuer. Inspelade och 

transkriberade 

 

Analys: The Bardin metod 

 

Det visade sig att de känslor som deltagarna 

upplever först var överraskning och förtvivlan i 

samband med bröstcancern, efter mastektomin 

upplevde kvinnorna sorg, depression,förnekelse, 

ångest och slutligen acceptan. Stöd från parten 

var viktigt. 

Medel 

kvalitet 

Brunet et 

al. (2013) 

Kanada 

Undersöka kvinnors erfarenheter 

med sina kroppar efter 

bröstcancerbehandling. 

Kvalitativ 

 

11( ej 

angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades 

 

Tolkningsfenomenologisk 

analys 

Analyserades 

enligt IPA och 

tematiseras 

Resultatet presenterades i fyra huvudteman: 1. 

Att förändras på insidan och utsidan. 2. Uppleva 

starka tankar och känslor. 3. The meaning of the 

body: a vehicle of health, well-being and social 

expression - kroppen som fordon för hälsa, 

välmående och socialt uttryck. 4. Klara av och 

hantera de fysiska förändringarna.  

Kvinnorna upplevde sig ha förlorat kontroll över 

sin kropp och uppfattade sig som objekt för 

andra att skåda. 

 Hög 

kvalitet 



 

Chen et 

al. (2012) 

Taiwan 

 

 

Att utvärdera de faktorer patienter 

med bröstcancer förknippade med 

kroppsbild. under den 

postoperativa perioden samt 

uppskatta upplevd nivå av 

svårigheter gällande symtom, oro, 

depression, kroppsbild och 

sjukdomspåverkan. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 
102(ej  

angivet) 
Frågeformulär 
Statistik  

(stegvis regression) 

 

Typ av kirurgisk behandling och ålder visade 

sig vara viktiga faktorer relaterade till 

bekymmer med kroppsbilden. Yngre patienter 

som genomgått en mastektomi var 

förknippade med större bekymmer med sin 

kroppsbild. 

Hög 

kvalitet 

Cho et al. 

(2013) 
USA 

ABC till återhämtning, 

utvärderade de kombinerade och 

separata komponenter i 

preoperativ utbildning och 

effektiviteten av att bära Pappila 

Kåpan. 

Kvantitativ 
Randomiserad 

kontrollerad 
experimentell 

och 

longitudinell 

design 

T 1. 

145(7) 

 

T 2. 

145(99) 

Enkäter 

 
Variansanalys/ANOVA 

Kvinnor som erhöll undervisning upplevde 

ökad kunskap gällande cancer. Resultatet tyder 

på att ABC till återhämtning, kan förbättra 

kroppens återhämtning, komfort och öka fysisk 

aktivitet efter mastektomin men hade dock 

ingen större inverkan på kroppsbilden. 

Medel 

kvalitet 

Elmir et 

al. (2010) 
Australien 

Att få insikt i yngre kvinnors 

erfarenheter av återhämtning från 

cancerrelaterad bröstkirurgi och på 

så sätt bidra med kunskap till 

vårdpersonal. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

design 

4(0) Semistrukturerade intervjuer 

som 

transkriberades 

 
Tematisk analys 

Van Manen analys som 

består av en 

trestegsmetod 

I den tematiska analysen framkom tre teman 

och flertalet subteman. Huvudteman: det 

omfattar absolut hela mig, att bli överväldigad, 

att leva med rädsla och osäkerhet samt att 

finna inre styrka. 
Kirurgisk behandling vid bröstcancer var en 

livsomvälvande upplevelse, med psykiska, 

fysiska och sociala och aspekter. 

Medel 

kvalitet  

Engel et 

al. (2004) 
Tyskland 

Syftet var att jämföra långsiktig 

livskvalitet mellan kvinnor som 

genomgått 

bröstbevarande kirurgi med 

kvinnor som genomgått 

mastektomi i tre åldersgrupper. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

990(T1-

5) 

 

T 1(138) 

T 2(221) 

T 3(498) 

T 4(515) 

T 5(733) 

Frågeformulär/Enkäter, 

dataregister/journaler 

 
Chi-square test, Friedman 

test, Mann-Whitney U-test, 

Kruskal-Wallis test 

Resultatet visar att kroppsbilden påverkas hos 

såväl äldre som yngre kvinnor efter 

mastektomi. Kroppsbilden förbättrades dock 

över tid, samtidigt som relationen till partnern 

blev sämre över tid. 

Hög 

kvalitet 



 

Falk 

Dahl et 

al. (2010) 
Norge 
Sverige 

Att undersöka olika aspekter av 

kroppsbilden över tid hos kvinnor 

som har överlevt 

bröstcancer. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  
T 1. 

310(0) 

 

T 2. 

310(62) 

 

Frågeformulär/Enkäter 

 
Statistik (stegvis regression), 

Chi-square test, t-tests 

Studien visade att förändrad självskattad hälsa, 

psykisk hälsa och livskvalitet efter komplett 

mastektomi, associerades med en sämre kropps 

uppfattning. Samtidigt visade studien att poäng 

gällande kroppsuppfattningen hos kvinnorna 

som gjort partiell mastektomi skilde väldigt lite 

från kontrollgruppen som inte haft cancer. 

Hög 
Kvalitet 

Fallbjörk 

et al. 

(2013) 
Sverige 
 

En 2-årig uppföljningsstudie som 

utforskar aspekter av kroppsbild 

efter mastektomi på grund av 

bröstcancer. 

Kvantitativ 
Populations 

baserad  

prospektiv 
 

T 1. 

148(44) 

 

T 2. 

95(19) 
 

Frågeformulär/enkäter 

 
Chi-square test, Mann-

Whitney U-test, t-test, 

Wilcoxon signed-rank test 

Resultaten tyder på att få signifikanta 

förändringar i kroppsbilden hade ägt rum under 

2-år. Ett undantag var en signifikant minskning 

av känslor av sexuell attraktion och komfort 

under sexuell intimitet. Vid uppföljning hade 

21% av kvinnorna genomgått 

bröstrekonstruktion (BR), dessa var signifikant 

yngre än de kvinnor som inte genomgått BR.  

Hög 
kvalitet 
 

Fallbjörk 

et al. 

(2012) 
Sverige 

Att beskriva hur kvinnor som har 

förlorat bröst på grund av 

bröstcancer berättar dess inverkan 

på deras liv och inom detta 

sammanhang för att förstå deras 

reflektioner om 

bröstrekonstruktion. 

Kvalitativ 15(ej 

angivet) 
Tematiska intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades 
 

Analysen gjordes tematiskt i 

fyra steg 

Resultatet presenterades i tre huvudteman: 1. 

Förlusten av bröstet är ingen ”big deal”: det 

finns inga motiv för rekonstruktion. 2. Förlusten 

av bröstet innebär att förlora sig själv som 

person, kvinna och sexuell varelse: 

rekonstruktion är nödvändigt för att kunna 

känna sig hel igen. 3. Förlusten av bröstet 

innebär sargad kvinnlighet: rekonstruktion 

underlättar att se ut och känna sig som kvinna. 

Hög 

kvalitet 

Foulandi 

et al. 

(2013) 
Iran 

Att utveckla coping processer hos 

patienter med bröstcancer som 

genomgår mastektomi. 

Kvalitativ 
Grundad teori 

 

20(ej 

angivet) 
Semistrukturerade 

intervjuer (spelades in) och 

öppna frågor 

 

Transkribering omedelbart 

efter varje session, analys och 

kodning därefter 

Sju kategorier påverkar hanteringsprocessen hos 

patienter med bröstcancer:reaktioner på 

mastektomi, förlust/dödskonkurrens,samtycke 

till mastektomi, rekonstruktion av 

utvärderingssystem, reaktioner och problem 

efter förlust, konfrontation av förlust och hälsa, 

omorganisation -kompatibilitet till förändringar. 

Hög 

kvalitet 



 

Freysteins

on et al. 

(2012) 
USA 

Beskriva upplevelsen av att se sig 

själv i spegeln efter mastektomi. 
Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

12(ej 

angivet) 
Intervjuer med 

video/bandinspelning som 

transkriberades och 

analyserades 

Att tittat sig i spegeln efter en mastektomi kan 

vara både energigivande och nedslående. Stöd 

kan underlätta för kvinnan att titta i en spegel. 
Den fenomenologiska tolkningen gav fyra 

teman: Jag är, jag bestämmer, jag ser och jag 

samtycker.  

Hög 
kvalitet 

Karabulut 

och Erci 

(2009) 
Turkiet 

Syftet var att utforska påverkan av 

behandling personliga 

karakteristika, samt behov av stöd 

för femininitet och kroppsbild, 

gällande sexuell lust och sexuell 

tillfredsställelse hos kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvantitativ 
Deskriptiv  

123(ej 

angivet) 
Enkäter och intervju 

 
Sambandsanalys- Pearsons 

korrelations 

koefficient användes för 

analys av data 

Resultatet visade att den sexuella lusten hos 

kvinnorna i studien var låg samt de var svagt 

tillfredsställda med sitt sexliv. 

Medel 
kvalitet 

Kraus 

(1999) 
USA 

Syftet var att beskriva kvinnors 

belåtenhet med kroppsbild före 

och åtta veckor efter kirurgiskt 

ingrepp vid bröstcancer och 

jämföra dessa med kvinnor utan 

bröstcancer. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  
61(ej 

angivet) 
Frågeformulär/enkäter samt 

1 sluten fråga gällande 

delaktighet  

 
Analys: beskrivande 

statistik, t-test och 

innehållsanalys 

Kvinnorna i gruppen med bröstcancer beskrev 

att deltagandet i beslut gällande behandling var 

något som var högst väsentligt Kvinnor med 

bröstcancer upplevde en signifikant minskad 

belåtenhet med kroppsbild. Kvinnor utan 

bröstcancer upplevde en konstant känsla av 

belåtenhet med sin kropp över tid.   

Medel 

kvalitet 

Piot-

Ziegler et 

al. (2010) 
Schweiz 

Att undersöka de konsekvenser 

kvinnor med bröstcancer upplever 

till följd av mastektomi och 

utforska hur det påverkar 

kvinnors identitet och 

kroppslighet. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

19(ej 

angivet) 
Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades 

 
Kvalitativ tematisk 

analys, vilken kan liknas vid 

fenomenologisk 

analys 

Sammanfattningsvis visar studien att 

bröstcancer och de kroppsliga utmaningarna till 

följd mastektomi är en traumatisk upplevelse 

och kan orsaka osäkerhet, obekvämhet och 

förändringar i den kroppsliga integriteten. 

Hög 

kvalitet 



 

Spatuzzi 

et al. 

(2016) 
Italien 

Syftet var att jämföra 

livskvaliteten, kroppsbilden och 

upplevt socialt stöd hos kvinnor 

med bröstcanceroperation. 

Kvantitativ 198(41) Enkäter 

 
Chi-square (χ2) 

test,  ANOVA, t-test och 

Pearson's r (PCC) 

Resultaten visade att lumpektomi-gruppen hade 

en bättre kroppsbild jämfört med de andra 2 

grupperna och en bättre fungerande roll jämfört 

med mastektomi-gruppen. I 

rekonstruktionsgruppen korrelerade 

kroppsbilden med upplevt socialt stöd, särskilt 

från familj och betydande andra. 

Medel 

kvalitet 

 


