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Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor där mastektomi är en av de 
kirurgiska behandlingarna som kan utföras som innebär att hela bröstet tas bort. I 
och med detta kan kroppsbilden förändras radikalt och där har sjuksköterskan ett 
ansvar att stödja den drabbade. Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevel-
sen av kroppsbilden hos kvinnor med bröstcancer som genomgått en mastektomi. 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Resultatet grundades på 10 veten-
skapliga artiklar som har sökts fram genom två databaser. Artiklarna har granskats 
och bearbetats ett flertal gånger för att säkerställa vetenskaplig kvalitet. Artiklarnas 
resultat resulterade i tre teman: förändrad syn på kvinnlighet, förändrad relation till 
kroppen och ålderns betydelse för kroppsbilden. Mastektomin påverkade kvinnlig-
heten då bröstet var en symbol för moderskap, fertilititet och amning. Kvinnor som 
genomgått en mastektomi fick en förändrad kroppsbild och upplevde en stigmatise-
ring och hade svårt att se sig själva i spegeln. Oavsett i vilken ålder kvinnan ge-
nomgår en mastektomi är livserfarenheter en viktig aspekt som påverkar hur de ser 
på kroppsbilden. Kvinnor som genomgått en mastektomi får individuella föränd-
ringar av sin kroppsbild. 
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Introduktion  
 

Den vanligaste cancerformen i Sverige hos den kvinnliga befolkningen är bröstcancer 
(Kvinnsland 2003). Kvinnor som drabbas av bröstcancer genomgår främst kirurgi som 
behandling. Mastektomi är en av behandlingarna, vilket innebär att ett eller båda brösten 
opereras bort. När kvinnan förlorar ett bröst har sjuksköterskan ett stort ansvar att stödja 
den drabbade (Järhult & Offenbartl 1997). Kroppsbilden kan förändras och bli ett 
problem för kvinnan (Gjertsen 2003). 

 

Bröstcancer 
 

Bröstcancer definieras som en malign tumör i bröstköteln (SweBCG 2013). Maderson 
och Stirling (2007) skriver att 21 procent av all cancer hos kvinnor i världen är 
bröstcancer och en av elva kvinnor drabbas. Dess förekomst är hög men chansen att 
överleva bröstcancer är relativt stor (Maderson & Stirling 2007).  Genomsnittsåldern för 
att drabbas av bröstcancer är 59 år och ungefär 20 procent av dessa kvinnor är under 50 
år och 15 procent är 80 år eller äldre (Kvinnsland 2003). Bröstkörteln är formad som en 
disk och är som tjockast under vårtområdet och består av körtelvävnad och 
stödjevävnad. Axillsvansen som är en förgrening av bröstkörteln sträcker sig längs den 
stora bröstmuskeln upp mot armhålan.  Varje bröst består av 15 till 20 lober som 
mynnar ut i större lober för att sedan gå samman till gemensamma gångar. Gångarna 
bakom bröstvårtan blir till blåsor där mjölken samlas under amningen (Wärnberg 2004). 

Symtom – knöl i bröstet 

Många kvinnor känner någon gång i livet en knöl i bröstet och vid upptäckten av en 
knöl är det viktigt att lämna en fullständig anamnes och göra en noggrann klinisk 
undersökning. Är knölen bestående ska en mammografi genomföras som eventuellt 
följs upp med en ultraljudsundersökning (Kvinnsland 2003). Enligt Rutqvist och 
Wallgren (1998) är det vanligaste symtomet vid bröstcancer en knöl i bröstet. Andra 
symtom som förekommer vid bröstcancer är indragning av huden och att konturerna av 
bröstet förändras (Rutqvist & Wallgren 1998). 

Undersökningar och diagnostik 

Enligt Stremme Johannesen et al. (2002) är mammografi en undersökning som med 
hjälp av röntgenstrålning undersöker bröstkörteln. Syftet med mammografin är att hitta 
eller eventuellt utesluta bröstcancer och undersökningen genomförs genom att bröstet 
komprimeras mellan två plattor och bilder tas från olika håll på bröstet med hjälp av 
röntgenapparaten. Kvinnsland (2003) beskriver mammografiscreening som en 
organiserad möjlighet att göra en mammografiundersökning som en hälsokontroll för 
symtomfria kvinnor. Studier visar att dödligheten i bröstcancer minskar i grupper som 
erbjuds dessa hälsokontroller (Kvinnsland 2003). Andersson (2004) skriver att alla 
misstänka förändringar vid en mammografiscreening bör följas upp av en 
trippeldiagnostik. Trippeldiagnostik används som en grundpelare och innebär en klinisk 
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undersökning, bilddiagnostik och nålbiopsi. Kvinnsland (2003) beskriver att den 
kliniska undersökningen ska genomföras av en erfaren läkare där en fullständig 
anamnes ska tas.  Läkaren bör undersöka om det finns förändringar i hud och bröstvårta, 
knölens storlek, konsistens och hur den rör sig i förhållande till vävnaden runt omkring. 
Även lymfkörtlar i närliggande område ska undersökas. Vidare skriver Kvinnsland 
(2003) att den kliniska undersökningen bör följas upp av en mammografi och även i 
vissa fall en ultraljudsundersökning. Sista steget i trippeldiagnostiken är nålbiopsi som 
Andersson (2004) beskriver finns i flera olika former och vilken metod som används 
beror på tumör, läget i bröstet och storlek. Enligt Hietala och Åhlström (1998) är biopsi 
en provtagning och undersökning av levande vävnad. 

Behandling 

Vid bröstcancer finns det olika typer av behandlingar och valet av behandling beror på 
tumörens storlek och stadie. De behandlingar som finns är kirurgisk behandling, 
strålbehandling och medicinisk behandling. Den kirurgiska behandlingen är viktig då all 
sjukdom i och runt bröstet avlägsnas och även eventuell spridning. Viktigt vid den 
kirurgiska behandlingen är också att få en bedömning om hur långt gången cancern är 
för att kunna fortsätta behandlingen på ett adekvat sätt (Kvinnsland 2003). Den 
vanligaste kirurgiska behandlingen är bröstbevarande kirurgi vilket innebär att endast 
tumören avlägsnas och att en lymfkörtelutrymning i armhålan genomförs. Ett annat 
kirurgiskt alternativ är att hela bröstet och en del av lymfkörtlarna i armhålan opereras 
bort och det kallas modifierad radikal mastektomi (Kvinnsland 2003). Strålbehandling 
är en annan behandling vars huvudsyfte är att uppnå kontroll av tumören. 
Strålbehandling ges till exempel vid bröstbevarande behandling om det finns risk för att 
tumörvävnad finns kvar i bröstet. Medicinsk behandling ges om sjukdomen spridit sig 
utanför området för tumören eller om tumörvävnaden är känslig för olika läkemedel 
(Kvinnsland 2003). 

Sjuksköterskans roll 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2005) är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa, och att lindra lidande. Vidare ska sjuksköterskan 
vårda patienter med god omvårdnad till alla individer och ingen generalisering ska ske, 
det vill säga att oavsett kön, ålder, hudfärg eller sjukdom ska omvårdnaden inte 
påverkas. Enligt socialstyrelsen (2013) är det viktigt inom all cancervård att erbjuda 
patienter en kontinuerlig uppföljning och även ge patienten ett psykosocialt stöd för att 
kunna individanpassa och ge en god omvårdnad. Att ha kontakt med en sjuksköterska 
innebär en trygghet för patienten och en stor betydelse för patientens upplevelse av sin 
sjukdom och ger möjligheter till att kunna hantera en eventuell kris. Strang (2004) 
beskriver att ångest och nedstämdhet kan förekomma hos patienter med bröstcancer och 
samtal med den drabbade är ofta den bästa omvårdnadsåtgärden som kan lindra 
patienten. 

Mastektomi 
 

Mastektomi innebär att bröstet tas bort kirurgiskt, antingen helt eller delvis. När hela 
bröstet tas bort avlägsnas all bröstvävnad och allt som blir kvar är ett ärr på skinnet där 
bröstet brukade sitta (Manderson & Stirling 2007). Beroende på typ av mastektomi tas 
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även vårtgård och bröstvårta bort (Baum et al. 1994). Det finns många varianter av 
mastektomi beroende på hur mycket av bröstet som avlägsnas och det kosmetiska 
resultatet beror på valet av kirurgi (Baum et al. 1994). Baum et al. (1994) beskriver de 
olika varianterna av mastektomi där subkutan mastektomi är en av dem. Det innebär att 
vårtgård, hud och bröstvårta lämnas helt och enbart bröstvävnaden under huden tas bort 
och detta ger ett bra kosmetiskt resultat. Vidare skriver Baum et al. (1994) om enkel 
eller total mastektomi som innebär att all bröstvävnad, axillsvansen, bröstvårtan, 
vårtgården och omkringliggande hud avlägsnas. Modifierad radikal mastektomi är en 
annan variant av mastektomi där allt som avlägsnas vid en enkel eller total mastektomi 
tas bort men även musklerna i bröstet, upp till armhålan, ner mot revbenen och bak mot 
skulderbladen avlägsnas. Även lymfkörtlar och fett tas bort. Klassisk radikal 
mastektomi (Halsteds radikala mastektomi) är den sista varianten av mastektomi som 
Baum et al. (1994) beskriver. Denna variant görs inte längre men många kvinnor har 
genomgått den och den innebar bland annat att den stora bröstmuskeln togs bort vilket 
lämnade kvinnorna med ett hål under nyckelbenet. 

Kroppsbild 
 

En viktig del av det personliga jaget är kroppsbilden som beskriver hur människan 
uppfattar sig själv, synen på sin kropp och hur den utvecklas. Kroppsbilden utvecklas 
genom olika faktorer såsom arv, mode, kultur och folkhälsoupplysning. Genom livet 
utvecklar människan normer för hur en normal kroppsbild ska vara som bygger på 
socialisationsprocessen (Schjölberg 2003). Vidare skriver Schjölberg (2003) att 
åldrandet är en normal förändring för människans kroppsbild medan till exempel 
sjukdom ger en förändring av kroppsbilden som inte hör till det normala. Kroppsbilden 
behöver inte påverka alla människor på samma sätt då detta är något personligt hos 
varje individ. Hur människan förhåller sig till den förändrade kroppsbilden beror bland 
annat på coping strategier, orsaken till förändring av kroppen och om den är synlig samt 
hur förändringen påverkar oss i framtiden. Schjölberg (2003) skriver att det kan vara 
mycket komplicerat att leva med en förändrad kroppsbild och att många reagerar med 
ilska och känner en orättvisa. Den förändrade kroppsbilden kan få en negativ inverkan 
och konsekvenser på livet och kan påverka självförtroendet och självbilden och detta 
kan påverka förhållandet till familjen, vänner och det sociala livet (Schjölberg 2003). 
Fobair et al. (2006) definierar kroppsbilden som den mentala bilden av människans 
kropp och som en attityd om det fysiska jaget, utseende, hälsotillstånd, helhet, 
normalfunktionen och sexualitet. White (2000) beskriver kroppsbilden som en individs 
medvetna eller omedvetna uppfattningar om människans utseende, figur, struktur och 
funktion och känslor av kvinnlighet och manlighet samt attraktion. 

 

Problemformulering 

Att drabbas av en sjukdom kan innebära en förändrad kroppsbild och påverka 
livssituationen.  Att arbeta som allmänsjuksköterska innebär möten med patienter, bland 
annat kvinnor som genomgått mastektomi. Det är viktigt att ha i åtanke vid 
omvårdnaden av en bröstcancerpatient att kroppsbilden kan förändras på olika sätt 
beroende på vem som drabbats och för att kunna ge en individanpassad omvårdnad. Då 
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chansen att överleva bröstcancer är relativt stor idag innebär det att fler kvinnor lever 
med en eventuell förändrad kroppsbild. Ytterligare kunskaper är av intresse för att 
belysa hur kroppsbilden påverkas. 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av kroppsbilden hos kvinnor med 
bröstcancer som genomgått en mastektomi. 
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Metod 
 

Den metod som användes var en litteraturstudie och syftet med en sådan studie är att 
ställa samman forskning inom området, belysa eventuella brister och kan även leda fram 
till nya områden att forska på (Polit & Beck 2012). En litteraturstudie startar med en 
fråga som författaren/författarna har skapat för att sedan formulera och genomföra en 
plan för insamling av information. Informationen ska sedan tolkas, analyseras och 
sammanställas enligt nio steg fritt översatta enligt Polit och Beck (2012) (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Steg för en litteraturstudie (Polit & Beck 2012) 

 

Litteratursökning 
 

Steg 1 i litteraturstudien började med att utforma ett syfte som ligger till grund för 
studien. I steg 2 valdes de databaser ut som skulle användas och det var CINAHL som 
inriktar sig på omvårdnadsvetenskap och PubMed som inriktar sig på Medicin, 
odontologi, omvårdnad, biokemi och närliggande ämnen. I steg 3 påbörjades sökningen 
av artiklar och i databasen CINAHL användes dessa ämnesord, så kallade headings: 
Breast neoplasms, Mastectomy och Body image. I PubMed användes MeSH-termer och 
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även dessa blev Breast neoplasms, Mastectomy och Body image. Först gjordes 
sökningarna med varje sökord för sig för att sedan kombinera dem (Tabell 1). Sökorden 
var för sig söktes utan begränsningar (limits) i både CINAHL och PubMed och 
kombinationerna söktes med begränsningarna; Kvinnor, över 18 år, svenska, engelska, 
norska och publicerat mellan 2003-01-01 till 2013-09-03. I CINAHL användes även 
begränsningen peer reviewed. De begränsningar som användes i databaserna användes 
även som Inklusionskriterier.  Ytterligare Inklusionskriterier var att artiklarna enbart 
fick handla om kvinnor som genomgått en mastektomi och att artiklarna ska vara ur 
patientens perspektiv. Exlusionskriterie var review artiklar. 

Urval 
 

I det första urvalet som är steg 4 granskades titel och abstrakt av de 136 artiklar som 
hittades vid sökkombinationerna. Vid granskningen kontrollerades att artiklarna stämde 
överens med inklusions- och exlusionskriterierna till litteraturstudien. Efter 
granskningen valdes 43 artiklar ut i urval 1. Då vissa av artiklarna var dubbletter slutade 
antalet på 37 artiklar. Artiklarna i urval 1 laddades ner eller beställdes hem i fulltext för 
att sedan granskas och kontrollera om de svarade emot studiens syfte.  Efter 
granskningen av de 37 artiklarna resulterade i 10 artiklar (tabell 1). I steg 5 granskades 
de 10 artiklarna i urval 3 enligt granskningsmallarna ” guide to an overall critique of a 
qualitative research report” och ”guide to an overall critique of a quantitative research 
report” enligt Polit och Beck (2012) för att bedöma den vetenskapliga kvalitén. Alla 10 
artiklar i granskningen höll vetenskaplig kvalité, tre kvantitativa, sex kvalitativa och en 
blandad metod som redovisas i artikelmatrisen (bilaga 1). 

 

Tabell 1. Resultat av databassökning. 

Nr Sökord Databas Antal 
träffar 

Urval I Urval II Urval III 

1 S1 Breast neoplasms CINAHL 33231 - - - 

2 S2 Mastectomy CINAHL 2353 - - - 

3 S3 Body Image CINAHL 4468 - - - 

4 S1 AND S2 AND S3 CINAHL 29 11  4 4 

5 S4 Breast neoplasms PubMed 205560 - - - 

6 S5 Mastectomy PubMed 22133 - - - 

7 S6 Body Image PubMed 12225 - - - 

8 S4 AND S5 AND S6 PubMed 107 32 (6)* 6 6 

 TOTALT  136 43 (37)¤ 10 10 
* Siffrorna inom parantes innebär dubbletter. 

¤ Sifforna inom parantes anger antalet artiklar utan dubbletter. 
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Databearbetning 
 

Databearbetningen, alltså steg 6 till 9 enligt Polit och Beck (2012), gjordes enligt 
Forsberg och Wengströms (2013) innehållsanalys (figur 2). 

 

 

Figur 2. Innehållsanalys (Forsberg & Wengström 2013). 

 

Artiklarnas resultat lästes igenom flera gånger, först enskilt och sedan tillsammans för 
att säkerställa att resultatet förståtts korrekt. När artiklarna lästes igenom tillsammans 
markerades viktiga delar i texten som utgjorde koder som speglade litteraturstudiens 
syfte. Koderna skrevs upp och tittades igenom noggrant för att hitta likheter och delades 
sedan in i olika kategorier. Kategorierna sattes samman och resulterade i tre teman som 
utgjorde resultatet i litteraturstudien. 

Etiska överväganden 
 

Innan en litteraturstudie genomförs bör etiska överväganden göras och artiklarna som 
valts ut ska ha fått tillstånd av en etisk kommitté eller så ska en tydlig reflektion finnas 
om detta i artiklarna (Forsberg & Wengström 2013). I de artiklar där etiska 
överväganden inte framgått värderades istället de etiska principerna i artiklarna. Vidare 
skriver Forsberg och Wengström (2013) att fusk och plagiat inte är tillåtet. Enligt 
Backman (2008) ska referenser finnas i löpande text för att tydligt visa vart 
informationen kommer ifrån samt att tydligt ange källan och vart källan är hämtad ifrån. 
Under litteraturstudien har en medvetenhet om att egna värderingar, åsikter och 
förförståelse inte ska påverka studien samt att citat återges på originalspråk för att 
förhindra missförstånd. 
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Resultat 
 

Resultatet baserades på 10 vetenskapliga artiklar. Av artiklarna var två baserade på 
forskning från USA, två från Kanada, en från Schweiz, en från Taiwan, en från Sverige, 
en från Tyskland, en från Australien och en från Grekland. Resultatdelen grundades på 
tre teman som beskrev kroppsbilden hos kvinnor med bröstcancer som genomgått 
mastektomi. De tre teman titulerades: förändrad syn på kvinnlighet, förändrad relation 
till kroppen och ålderns betydelse för kroppsbilden. 

 

 

 

Figur 3. Illustration av tema i resultatet. 

 

Förändrad syn på kvinnlighet 
 

Kvinnor som genomgått en mastektomi kände en förolämpning mot sin kvinnlighet 
(Piot-Ziegler et al. 2010). Det framkommer i studien av Anagnostopoulos & Myrgianni 
(2009) att anledningen till att kvinnor uppfattade sig som mindre kvinnliga berodde på 
attraktivitet och belåtenhet med kroppsbilden. Vidare skriver Piot-Ziegler et al. (2010) 
att några kvinnor i studien pratade om hur de brydde sig om sin kropp och beskrev att 
de tycker om att vara kvinnliga, det vill säga klä upp sig, hålla sig i form och inte banta. 
Kvinnorna i studien av Piot-Ziegler et al. (2010) kände en rädsla av att de inte längre 
skulle se ut eller känna sig som en kvinna. De uttryckte att mastektomin hade påverkat 
kvinnligheten och deras könsroll. ”I think of the breast, I mean, it is very, very 
important. It's intimacy, it's femininity, it's a lot of things.” (Piot-Ziegler et al. 2010 s. 
494). 

Efter mastektomin kände sig vissa kvinnor könlösa eller att de gått in i en manlig roll 
och tappat sin kvinnliga identitet. Mastektomin hade också en påverkan på moderskapet 
och fertiliteten då amning gav ett speciellt band mellan mamman och barnet. En kvinna 
i studien av Fallbjörk et al. (2012) uttryckte att hennes bröst redan gjort sitt jobb efter att 
ha ammat fyra barn. Kvinnorna upplevde att mastektomin förhindrade dem från att bli 
mamma (Piot-Ziegler et al. 2010). Avis et al. (2004) redogjorde för hur kvinnorna var 
oroliga över att inte kunna bli gravida i framtiden. 

Piot-Ziegler et al. (2010) fortsatte att beskriva hur kvinnor uttryckte att det fanns en 
skillnad på hur en kvinna skulle se ut enligt samhället och hur deras egen verklighet såg 
ut efter mastektomin. Reklambilder visade upp idealkroppen och kvinnorna kände att 
det blev ett angrepp mot deras egen kvinnlighet (Piot-Ziegler et al. 2010). En kvinna i 
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studien av Fallbjörk et al. (2012) beskrev att hon kände sig halv och att hennes 
kvinnlighet försvann efter mastektomin. Vidare beskrev kvinnan att hon inte kände igen 
sig själv, det var inte hennes kropp längre och hon kände sig grotesk. Kvinnligheten var 
ifrågasatt när kvinnorna var nakna eftersom det saknade bröstet exponerades och de 
kände att deras kvinnlighet och sexualitet tagits ifrån dem (Fallbjörk et al. 2012). En 
kvinna i studien av Fallbjörk et al. (2012) beskriver att kvinnligheten inte är viktigare än 
själva livet. Kvinnligheten beskrevs som andra aspekter än bara ett bröst som till 
exempel personliga kvalitéer och funktioner som att ta hand om andra. 

Förändrad relation till kroppen 
 

I Fallbjörk et al. (2010) framkommer det att mastektomin gjorde att kvinnorna förlorade 
sig själva. Relationen till den biologiska kroppen förändrades i och med bröstcancer och 
utlöste en reflektion av dem själva som de tidigare hade ignorerat och de blev mer 
medvetna om deras egen kropp (Piot-Ziegler et al. 2010). 

 

You know, for me, the body is a structure, and in the end, I don't think I've 
given enough importance to my body. And it's obvious that when something 
like this happens, it makes you aware of yourself. A lot of things called into 
question. But it makes you aware about your body, and finally it's not all that 
bad. Because I did like my breast, even though it's true, it has always been 
big and heavy, and that I would have liked to be slimmer, slender. But when 
you say, well, you won't have it anymore, then you become aware of it, and 
it's terrible. (Piot-Ziegler et al. 2010, s. 488) 

 

Kvinnorna i studien av Piot-Ziegler et al. (2010) som hade tagit väl hand om sin kropp 
under sitt liv uttryckte en känsla av orättvisa och att deras kropp svikit dem. För kvinnor 
som inte hade tagit hand om sin kropp på ett hälsosamt sätt kände sig skyldiga och 
fyllda av ånger. Bristen av att de inte tagit hand om sin kropp ledde till känsla av 
respektlöshet mot dem själva (Piot-Ziegler et al. 2010). Vidare skriver Piot-Ziegler et al. 
(2010) att kvinnor ångrade att de inte accepterade sin kropp som den var innan de fick 
bröstcancer och gjorde mastektomi. 

Thomas-MacLean (2005) och Piot-Ziegler et al. (2010) beskrev att bröstet förändrades 
både känslomässigt och sensoriskt och att båda förändringarna var lika viktiga. 
Kvinnorna beskrev hur de hade klagat på hur brösten såg ut innan mastektomin men 
efter operationen blev brösten och kroppen något de sörjde över. Vissa beskrev att 
mastektomin hade blivit en stigmatisering (Piot-Ziegler et al. 2010; Metcalfe et al. 2012) 
och mastektomin gjorde att kvinnorna kände att deras kropp lämnades med ett hål 
(Anagnostopoulos & Myrgianni 2009). Thomas-MacLean (2005) fortsätter skriva om 
att de kände sig avdomnade och att det påverkade stimulansen hos kvinnorna. Vissa 
kvinnor beskrev en fantomkänsla där upplevelsen av att känna ett bröst och en 
bröstvårta fanns även om de genomgått en mastektomi. Vidare skriver Thomas-
MacLean (2005) att förändringen av kroppen är accepterad men att den alltid kommer 
påminna om sjukdomen. 
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Well for sure you liked your body before because you were whole. Now, well 
I've accepted it so I like my body, but I still would like it better the way it 
was before. But you accept it, it's part of life you know and you get on with it. 
(Thomas-MacLean 2005, s. 207) 

 

Fallbjörk et al. (2012) redogjorde för en grupp kvinnor som ansåg att det är svårt att titta 
på sig själva i spegeln efter en stympning. Vidare skriver Fallbjörk et al. (2012) om 
kvinnorna som hade svårt att se sig i spegeln att det inte var ett alternativ för dem att 
leva med bara ett bröst. Några kvinnor ansåg sig själva som handikappade efter att ha 
förlorat bröstet och att ett normalt liv inte längre gick att leva (Piot-Ziegler et al. 2010). 

 

And you are supposed to be happy because you're alive..., but I just can't 
think that way 'cause I don't like my body. You look at yourself, I just can't 
stand up and say, ”Ann, you're alive, but you look aweful!” For God's sake, I 
can't recognize myself. (Fallbjörk et al. 2012, s. 45) 

 

Piot-Ziegler et al. (2010) beskrev att mastektomin påverkade de drabbade kvinnorna på 
olika sätt. Två kvinnor beskrev att ärren efter operationen var en bedrövelse och ledde 
även till att en kvinna inte kunde titta på sig själv när hon duschade. Känslan av att ha 
blivit stympad och amputerad kopplades samman med mastektomi och även känslor av 
tomhet (Piot-Ziegler 2010). Kvinnor som gjorde en mastektomi redogjorde för hur de 
ville undvika att visa sin överkropp (Piot-Ziegler et al. 2010). I studien av 
Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) uttryckte kvinnorna att de kände sig mindre 
attraktiva och tyckte inte om sitt utseende. 

Kroppsbilden var sämre hos kvinnor som genomgått en mastektomi jämfört med 
kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi (Härtl et al. 2003; Nano et al. 2005; 
Anagnostopoulos & Myrgianni 2009; Figueiredo et al 2004). Anagnostopoulos och 
Myrgianni (2009), Avis et al. (2004), Härtl et al. (2003) samt Figueiredo et al. (2004) 
redogör för att mastektomi ger försämrad kroppsbild. Thomas-MacLean (2005) återger 
hur kvinnor kände att kroppen inte kändes lika på båda sidor och att de upplevde en 
förlorad symmetri. Piot-Ziegler et al. (2010) fortsätter redogöra för hur vissa kvinnor 
kände obalans och asymmetri i relation till mastektomin och på grund av det tyckte en 
del kvinnor att båda brösten kunde opererats bort. Nano et al. (2005) och Fallbjörk et al. 
(2012) beskrev att kvinnor som genomgått en mastektomi erbjöds att göra en 
bröstrekonstruktion, många av kvinnorna tackade nej och de vanligaste orsakerna var att 
de inte ville genomgå fler operationer, att det inte var viktig och att deras relation till 
kroppen var god trots ett förlorat bröst.  

 

I probably like my body better now … I feel good not just about my body, I 
feel good about myself. In the last year or so I just feel really good. I just like 
myself a lot more. (Thomas-MacLean 2005, s. 207) 
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Thomas-MacLean (2005) beskrev att mastektomi förändrade kroppen och att det var en 
konstant påminnelse om sjukdom, begränsning och hinder i livet. Enligt studien av 
Metcalfe et al. (2012) framkommer det att oron över kroppsbilden ökade ett år efter 
mastektomin. Fallbjörk et al. (2012) skrev att vissa kvinnor kände att det var enkelt att 
göra en mastektomi eftersom den sjuka delen av kroppen togs bort. Hsu et al. (2010) 
upptäckte att information och samtal innan och efter mastektomin hade en positiv effekt 
relaterat till kvinnornas kroppsbild. 

 

Ålderns betydelse för kroppsbilden 
 

Resultatet i varje enskild artikel påvisade att åldern hade betydelse för kroppsbilden 
men i det sammanslagna resultatet av alla 10 artiklar konstaterades att åldern trots all 
inte hade någon betydelse då alla åldersgrupper var representerade. I artiklarna 
benämndes kvinnornas ålder som ”äldre” och ”yngre” men innebörden var inte 
densamma, därav litteraturstudiens resultat. 

Fallbjörk et al. (2012) skriver att äldre kvinnor förstod varför yngre kvinnor valde att 
göra en bröstrekonstruktion men själva tyckte de inte att det fanns någon orsak till det 
då de ansåg att hälsan var viktigare. Vidare skriver Fallbjörk et al. (2012) att kvinnorna 
som var äldre ansåg att det inte var nödvändigt att vara perfekt och en kvinna sa att hon 
aldrig brytt sig om sina bröst. Piot-Ziegler et al. (2010) beskriver två kvinnor som ansåg 
att deras ålder påverkade dem angående mastektomin och gjorde dem mindre oroliga. 
Vidare ansåg kvinnorna i studien av Piot-Ziegler et al. (2010) att mastektomin inte var 
deras största bekymmer tack vare deras ålder. Enligt Fallbjörk et al. (2012) och Piot-
Ziegler (2010) ansågs åldern ha en betydelse för hur kvinnan uppfattade sin kroppsbild 
efter att ha genomgått en mastektomi. Kvinnorna i studien av Fallbjörk et al. (2012) var 
mellan 52-69 år och kvinnorna i studien av Piot-Ziegler et al. (2010) var mellan 37-62 
år. Fallbjörk et al. (2012) och Piot-Ziegler et al. (2010) menar att de äldre kvinnorna i 
deras studier hade en bättre kroppsbild än de yngre kvinnorna. Figueiredo et al. (2004) 
gjorde en studie där de yngre kvinnorna som genomgått mastektomi hade en försämrad 
kroppsbild. I studien av Figueiredo et al. (2004) var kvinnorna som deltog 67-95 år och 
de yngre deltagarna hade en försämrad kroppsbild jämfört med de äldre. I studien av 
Härtl et al. (2003) var kvinnorna mellan 27,5-99,5 år och där ansågs de yngre kvinnorna 
mer nöjda med det kosmetiska resultatet efter en mastektomi. I Nano et al. (2005) var 
kvinnorna som behandlades med mastektomi äldre (35-82 år) än de övriga grupperna i 
studien och påvisade sämre kroppsbild.  
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Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelsen av kroppsbilden hos kvinnor med 
bröstcancer som genomgått en mastektomi. Mastektomi ledde till att kvinnorna 
ifrågasatte och funderade över innebörden av sin kvinnlighet. Resultatet visade att 
kvinnor som genomgått en mastektomi reflekterade över rollen som mamma samt hur 
identiteten förändrades. Relationen till kroppen förändrades och en större medvetenhet 
om kroppsbilden växte fram, både positivt och negativt. Många kvinnor hade svårt att 
acceptera och leva med den förändrade kroppen. Resultatet visar att åldern inte hade 
betydelse för hur kvinnor hanterade förlusten av ett bröst. De viktigaste resultaten 
speglar att kvinnor som genomgått en mastektomi kände att kroppsbilden försämrades 
och att kroppen inte längre kändes hel. 

 

Resultatdiskussion 
 

Att mastektomi påverkar kvinnors kroppsbild framgår i litteraturstudiens resultat och 
enligt Hopwood et al. (2001) anses den förändrade kroppsbilden vara den värsta delen 
av bröstcancer. Enligt resultatet i litteraturstudien framgår det att kvinnligheten 
påverkades av den förändrade kroppsbilden och att mastektomin var en stigmatisering 
som i sin tur kan förklara varför den förändrade kroppsbilden är den värsta delen av 
bröstcancer. Kvinnorna i studien av Piot-Ziegler et al. (2010) uttryckte att mastektomin 
påverkade deras kvinnlighet och att det fanns en rädsla att inte längre känna sig som en 
kvinna. Detta ses även i studien av Freysteinson et al. (2012) där kvinnor uttryckte att 
de kände sig mindre kvinnliga efter mastektomin vilket även bekräftas i Odigie et al. 
(2010) där kvinnorna kände sig otillräckliga som kvinnor. Vidare i en studie av Sackey 
et al. (2010) framkommer det att kvinnor som genomgått en mastektomi kände sig 
mindre kvinnliga. I Piot-Ziegler et al. (2010) beskrevs bröstet som en viktig del av 
kvinnligheten och det kan vara en förklaring till varför de upplevde att deras kvinnlighet 
försvann i och med mastektomin. Fallbjörk et al. (2012) bekräftade detta men beskrev 
även en grupp kvinnor som ansåg att kvinnligheten inte bara sitter i bröstet. Detta ansåg 
kvinnorna själva berodde på att de befann sig i en viss punkt i livet. I litteraturstudiens 
resultat framkommer det av Piot-Ziegler et al. (2010) och Avis et al. (2004) att kvinnor 
kände en oro över moderskapet. I Odigie et al. (2010) förklarades att den förändrande 
synen på kvinnligheten berodde på att bröstet kopplades ihop med moderskapet, 
fertilitet och amning. Denna association kan vara av intresse då det kan tyda på att 
synen på kvinnligheten beror på individen, om kvinnan har barn, kultur, miljö och ålder. 
Hur kvinnorna accepterade mastektomin kunde bero på var i livet de befann sig och 
vilka livserfarenheter de hade. 

Fallbjörk et al. (2012) redogjorde för hur kvinnor hade svårt att se på sig själva i spegeln 
efter en mastektomi och i studien av Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) var 
kvinnorna missnöjda med sitt utseende och kände sig mindre attraktiva. Detta kan även 
ses i studien av Freysteinson et al. (2012) som beskrev att när kvinnorna såg sig själva i 
spegeln såg de sig bland annat som vanställda och fula. Det kan förklara varför 
kvinnorna hade svårt att se på sig själva i spegeln efter mastektomin då de var rädda för 
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hur resultatet av mastektomin hade förändrat deras utseende. Thomas-MacLean (2005) 
och Piot-Ziegler (2010) redogjorde för hur kvinnorna kände obalans och assymmetri 
efter mastektomin och detta sågs även i Freysteinson et al. (2012) där det var viktigt för 
kvinnorna i studien att få tillbaka sin symmetri genom bröstrekonstruktion eller protes. I 
litteraturstudiens resultat framkommer det enligt Fallbjörk et al. (2012) och Nano et al. 
(2005) att bröstrekonstruktion inte prioriterades av alla kvinnor då de inte kände att det 
behövdes. Anledningen till att kvinnorna känner olika inför detta kan återigen bero på 
var i livet de befinner sig och vad de hade gått igenom. 

Valet av kirurgisk behandling vid bröstcancer visade sig i litteraturstudiens resultat ha 
betydelse för kvinnors kroppsbild. Att bli behandlad med mastektomi jämfört med 
bröstbevarande kirurgi visade sig ha en negativ effekt på kroppsbilden (Härtl et al. 2003; 
Nano et al. 2005; Anagnostopoulos & Myrgianni 2009; Figueiredo et al 2004). Något 
som även bekräftas i studien av Falk et al. (2010) och Alicikus et al (2009). Vid 
mastektomi avlägsnas hela eller delar av bröstet (Manderson & Stirling 2007) och vid 
bröstbevarande kirurgi tas endast tumören i bröstet bort (Kvinnsland 2003). Enligt 
SweBCG (2013) ger bröstbevarande kirurgi ett bra kosmetiskt resultat och detta kan 
vara anledningen till att kvinnor som genomgått en mastektomi har sämre kroppsbild än 
de som genomgått en bröstbevarande kirurgi. I Hsu et al. (2010) framkom det att 
information och samtal till kvinnor som genomgått en mastektomi hade en positiv effekt 
på deras kroppsbild. Vad som kan utläsas av detta var att kvinnor som genomgått 
mastektomi kan vara i behov av samtal och stöd under hela sjukdomsförloppet, även 
efter genomförd mastektomi, och på så sätt förhindra en försämrad kroppsbild. Perret 
och Bruppacher (2012) skriver att sjuksköterskan hade en viktig roll hos kvinnor som 
genomgått mastektomi då kvinnorna hade en svår period att ta sig igenom och genom 
att sjuksköterskan gav dem råd och stöd kunde det förbättra kvinnornas hälsa och ge 
dem trygghet (Perret och Bruppacher 2012). När sjuksköterskan använder sig av 
omvårdnadsåtgärder så som att ge råd, stöd och information kan det ha stor betydelse 
för hur kvinnorna uppfattar sin kroppsbild efter mastektomin. Det är viktigt att belysa 
kroppsbilden så att den inte glöms bort då det har framkommit att det kan påverka 
kvinnan negativt. Enligt Schjölberg (2003) är det viktigt att som sjuksköterska behandla 
den förändrade kroppsbilden som en del av patienten och sjuksköterskan måste ta 
hänsyn till detta i omvårdnaden. Något att reflektera över är hur kvinnornas kroppsbild 
var innan de drabbades av bröstcancer och genomgick en mastektomi och att det 
eventuellt kan ha påverkat resultatet men litteraturstudiens resultat visar trots detta att 
mastektomi ger sämre kroppsbild.  

Litteraturstudien visar ett varierande resultat angående hur kvinnor reagerade på 
mastektomin relaterat till ålder. Resultatet baserades på studier med olika åldersgrupper 
vilket bör uppmärksammas då kvinnor som benämndes som yngre respektive äldre inte 
behöver ha samma innebörd. Enligt Fallbjörk et al. (2012); Figueiredo et al. (2004); 
Härtl et al. (2003); Metcalfe et al. (2012); Nano et al. (2005) och Piot-Ziegler et al. 
(2010) hade åldern en påverkan på hur kvinnorna uppfattade sin kroppsbild efter en 
mastektomi. Fallbjörk et al. (2012) och Piot-Ziegler et al. (2010) ansåg att kvinnorna 
som benämndes som äldre i deras studier hade en bättre kroppsbild efter mastektomin 
vilket bland annat berodde på att kvinnorna kände att deras bröst inte var de viktigaste i 
livet. I en studie av Begovic-Juhant et al. (2012) bekräftades att de yngre kvinnorna 
hade en sämre kroppsbild än de äldre kvinnorna. Däremot ansåg Härtl et al. (2003) och 
Nano et al. (2005) att kvinnorna som benämndes som yngre i deras studier hade en 
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bättre kroppsbild än de äldre. Trots de olika benämningarna i de olika studierna ses ett 
samband mellan mastektomi och en försämrad kroppsbild oavsett ålder. Schjölberg 
(2003) menar att kvinnor som genomgått en mastektomi kände en saknad, sorg samt 
förlorad identitet och kvinnlighet och att detta inte berodde på kvinnans ålder. Vidare 
skriver Schjölberg (2003) att både yngre och äldre kvinnor kan uppleva den förändrade 
kroppsbilden som något negativt vilket återspeglas i litteraturstudiens resultat. Huruvida 
en kvinna får sämre kroppsbild av mastektomi kan inte relateras till en viss åldersgrupp 
utan kan bero på andra aspekter så som tidigare upplevelser och livserfarenheter. Detta 
bekräftas i Schjölberg (2003) som skriver att den förändrade kroppsbilden är något 
personligt och att alla individer inte reagerar likadant. Att kvinnor reagerar olika på 
resultatet av mastektomin bör sjuksköterskan ha i åtanke vid omvårdnaden av denna 
patientgrupp. Generalisering bör undvikas och varje patient ska ses som en egen unik 
individ och sjuksköterskan ska respektera varje enskild kvinnas reaktion vid förlusten 
av ett bröst. 

 

Metoddiskussion 
 

I litteraturstudien användes samma sökord i två olika databaser. Sökorden som valdes 
svarade mot litteraturstudiens syfte och ansågs relevanta. De tre sökorden som användes 
hade en bred innebörd men resulterade i bra träffar och specifikt på litteraturstudiens 
syfte. 

Bland träffarna i PubMed fanns många artiklar som inte kunde användas på grund av att 
de inte var peer reiwed. Det uppstod eftersom databasen inte hade funktionen att sortera 
bort de artiklarna. I CINAHL fanns funktionen att utesluta icke-kvalitetsgranskade 
artiklar vilket resulterade i färre bortfall i den databasen. Limits (begränsningar) 
användes i båda databaserna och ansågs vara en styrka då resultatet av sökningarna 
begränsades och anpassades efter litteraturstudiens syfte. 

Litteraturstudien baserades på artiklar som var publicerade de senaste tio åren, detta för 
att få fram aktuell forskning. Artiklarna som användes till litteraturstudien var alla på 
engelska vilket betyder att översättning till svenska har gjorts och det kan ha inneburit 
en risk för förlorade nyanser i texterna. Artiklarna i litteraturstudien baserades på 
forskning från åtta olika länder vilket kan vara både en styrka och svaghet. Styrkan var 
att det ger en övergripande bild i världen medan svagheten var att både kultur och miljö 
i de olika länderna kan ha påverkat resultatet. Det fanns en medvetenhet om att 
skillnader kunde påvisats men studien visar att inga skillnader fanns mellan de olika 
länderna. Detta resultat är intressant då det visar att kvinnor reagerar relativt lika oavsett 
varifrån de kommer. 

Att det fanns både kvalitativa och kvantitativa artiklar i litteraturstudien ansågs positivt. 
De kvalitativa artiklarna gav ett beskrivande resultat om hur kvinnor kände efter 
förlusten av ett bröst och de kvantitativa artiklarna innehöll mätinstrument som ger ett 
tydligt resultat. Artiklarna som användes innehöll kvinnor i olika åldrar och 
benämningarna yngre och äldre representerade inte samma åldersgrupper vilket gjorde 
att det var svårt att utläsa resultatet. Detta löstes genom att noggrant avläsa varje enskild 
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åldersgrupp i artiklarna. Databearbetningen genomfördes på ett sådant sätt att 
litteraturstudiens kategorier och teman framgick tydligt. 

 

Klinisk betydelse 
 

Att arbeta som sjuksköterska innebär möten med många olika patientgrupper, däribland 
vård av kvinnor som genomgått mastektomi. Att ha en ökad förståelse för hur kvinnor 
upplever att deras kroppsbild förändrats efter operationen kan underlätta vården. Alla 
kvinnor är individuella och reagerar inte likadant på mastektomin och därför behöver 
vårdplanen anpassas efter individen. Samtal och stöd till denna patientgrupp kan främja 
hur kvinnorna ser på sin kropp. 

 

Framtida forskning 
 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att samtal till kvinnor som genomgått 
mastektomi hade en positiv effekt på kroppsbilden. Därför vore det intressant att i fram-
tida forskning se om en uppmärksamhet kring den förändrade kroppsbilden gör att 
kvinnorna mår bättre. Vidare forskning bör belysa om samtal och stöd som lyfter fram 
hur kvinnor känner angående sin kropp främjar omvårdnaden för denna patientgrupp.  

 

Slutsats 
 

Kvinnor som genomgått en mastektomi efter bröstcancer får individuella förändringar 
av sin kroppsbild. Många kvinnor förknippade sina bröst som en del av den kvinnliga 
identiteten och moderskapet. Relationen till kroppen förändrades då känslor av att vara 
stympad, mindre hel, obalanserad och stigmatiserad beskrevs. Att bli sviken av sin egen 
kropp och inte kunna se sig själv i spegeln är också känslor som uttrycks. Hur 
kvinnorna reagerade på mastektomin var individuellt och åldern hade ingen betydelse 
för hur de reagerade. Mastektomin gav en försämrad kroppsbild och ledde till att 
kvinnorna ville dölja sin kropp och det är också en konstant påminnelse om vad de gått 
igenom.  
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