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Sammanfattning 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna. Cirka 7000 kvinnor i Sverige drabbas 
årligen och diagnostisering har blivit lättare. Därmed upptäcks bröstcancer tidigare vilket lett 
till ett mindre radikalt kirurgiskt ingrepp. Bröstcancer kan behandlas på olika sätt, t.ex. genom 
mastektomi och bröstbevarande kirurgi. Bröstrekonstruktion erbjuds oftast i samband med 
mastektomi och blir allt vanligare. Att förlora ett bröst kan påverka kroppsbilden hos en 
kvinna, det är en subjektiv uppfattning som vårdpersonal bör känna till i arbetet för att tidigt 
kunna fånga upp dessa kvinnor och på ett adekvat sätt kunna stödja och informera dem om 
behandling, resultat och förväntningar.  

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor som genomgått en bröstcanceroperation 
uppfattar sin kroppsbild. 

En litteraturstudie genomfördes med en beskrivande design där vetenskapliga artiklar söktes i 
databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO.  
Resultatet av 13 artiklar visar att kvinnors kroppsbild påverkas efter att de genomgått en 
bröstcanceroperation. Kroppsbilden påverkas olika mycket beroende på kirurgiskt ingrepp. 
Bröstcanceroperationen påverkade även kvinnornas känsla av attraktivitet och graden av 
rädsla över hur deras partner efteråt skulle reagera på deras kropp. De kvinnor som valt att 
göra en bröstrekonstruktion visade på bättre resultat gällande sexlivet och att känslan av 
attraktivitet till skillnad från de som inte valt att göra det. Det framkom även att kvinnorna 
hade svårt att acceptera sina nya bröst och att dessa inte kändes naturliga eller motsvarade 
deras förväntningar, men i det stora hela var kvinnorna nöjda med att ha gjort en 
bröstrekonstruktion eftersom de upplevde att de hellre hade skadade bröst än inga alls. 

Kvinnors kroppsbild blev påverkad av både cancerdiagnos och kirurgiskt ingrepp, dock i 
varierande grad. Det är därför viktigt att vårdpersonal är uppmärksam på hur en patient kan 
reagera efter en operation och finnas där och ge stöd vid behov. 

Nyckelord: Bröstcancer, Bröstrekonstruktion, Kroppsbild, Kvinnor, Mastektomi. 
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Bakgrund 
 

Bröstcancer 

Ungefär var tionde svensk kvinna kommer någon gång att drabbas av bröstcancer under sitt 
liv, det innebär cirka 7000 kvinnor per år. Kvinnor 40 år och äldre löper större risk att 
insjukna i bröstcancer (Sköld Nilsson, 2010). Socialstyrelsen statistik från år 2007 visar att 
det diagnostiserades 7 049 kvinnor och 39 män för bröstcancer det året (Socialstyrelsen, 
2009). Bröstcancer uppstår oftast i mjölkalveolerna och mjölkgångarna i bröstet. Det finns 
många olika former av bröstcancer som skiljer sig åt gällande tillväxt, aktivitet och prognos. 
Bröstcancer sprider sig via lymfbanorna och kan därmed tömma sig i de stora venerna och 
genom detta kan spridning av metastaser ske och andra organ kan bli påverkade. Bröstcancer 
visar sig oftast som en oöm knöl i axillen, området i anslutning till armhålan. Behandlas inte 
cancern kan tumören så småningom ta sig igenom huden på bröstet och förvandla bröstet till 
en mörkfärgad tumörmassa som är lättblödande (Järhult & Offenbartl, 2006). Det finns 
faktorer som påverkar risken för uppkomsten av bröstcancer, som livsstil, hormoner och 
ärftlighet. Risken att få bröstcancer genom ärftlighet ökar ju fler släktingar och 
familjemedlemmar som diagnostiserats för bröstcancer (Larsson, 1996, s. 11; Sköld Nilsson, 
2010). 

 

Diagnostisering 

Diagnostisering av bröstcancer har blivit allt lättare vilket medfört att brösttumörer kan 
lokaliseras i ett tidigare skede och därför är mindre i storlek vilket i sin tur har lett till en 
mindre radikal kirurgi (Järhult & Offenbartl, 2006). För att diagnostisera kvinnors bröstcancer 
tidigt används mammografi, som utförs av en speciellt utformad röntgenapparat som ger en 
detaljrik bild av bröstvävnaden (Sköld Nilsson, 2010). Socialstyrelsens rekommendationer är 
att mammografi bör genomföras för kvinnor i åldrarna 40 till 74 år (Socialstyrelsen, 2010). 
Det är även viktigt att undersöka sina bröst själv regelbundet för att leta efter avvikelser 
(Sköld Nilsson, 2010). Det finns olika typer av operationer som erbjuds för bröstcancer, de är 
bröstbevarande och mastektomi. Bröstbevarande kirurgi innebär att endast delar av bröstet tas 
bort följt av antingen strål- eller kemoterapibehandling, denna typ är den vanligaste 
operationen. Med mastektomi tas hela bröstet bort, eller delar av bröstet och axillära 
lymfkörtlarna beroende på hur tumören är beskaffad och dess placering i bröstet (Weaver, 
2009). Bröstrekonstruktion blir allt vanligare i samband med mastektomi. Allt fler väljer att 
genomföra en bröstrekonstruktion i direkt samband därmed. Att genomföra denna typ av 
operation är något som är helt upp till patienten, men det finns några aspekter som talar emot 
en rekonstruktion och det är om patienten har tecken på fortsatt tumörbildning eller 
sjukdomsspridning. Bröstrekonstruktion syftar till att bröstets volym och form återskapas, 
detta görs enklast genom implantat med silikon eller koksalt (Rydén, 1996, s. 159). 

 

Kroppsbild 

Begreppet kroppsbild är ett brett och högst subjektivt begrepp. Att definiera detta begrepp är 
inte en enkel uppgift då det betyder olika för olika människor. Kroppsbild kan ses som 
självbild som är ett sätt att beskriva upplevelser och uppfattningar som en människa har om 
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sig själv. De delar som Schilder (1950) definierat som kroppsbild är följande: perception, 
tankar och känslor. Vidare anser Grogan (1999, s. 1) att det Schilder menar kan uttryckas som 
att kroppsbilden innefattar kroppsstorlek och nivå av attraktivitet. Kroppen är något som var 
och en uppfattar på sitt eget sätt men den bilden blir oundvikligen påverkad av omgivningen 
och vad som anses normalt. Hur någon känner för sin kropp och vad en utomstående anser sig 
se, har ingen tydlig eller nödvändig koppling (Grogan, 1999). Det finns en koppling mellan 
det inre och yttre när det gäller kroppsbilden för individen. Det yttre är utseendet och det inre 
är upplevelsen (Solvoll, 2005, s. 120). I denna studie kommer den ovan nämnda definitionen 
av kroppsbild från Schilder (1950) att användas.  

Bröstcancerdiagnos kan kännas som ett hot mot livet och kan även i det långa loppet påverka 
kroppsbilden i förhållande till könsroll, moderskap och det sociala livet (Holmberg & 
Nordgren, 1996, s. 122). Ärr- och missbildning samt avsaknaden av själva bröstet kan tjäna 
som en konstant påminnelse om att cancern infunnit sig och kan påverka kroppsbilden (Katz, 
2011). Bröstet i sig är för många kvinnor en erogen zon och kan vara en viktig del för deras 
självbild och femininitet. Genom att hela eller delar av bröstet opereras bort kan en kvinnas 
sexualitet och kroppsbild förändras (Katz, 2011). Kroppsbilden mäts ofta med en skala som 
heter Body Image Scale (BIS) som är framtagen för att kunna mäta kroppsbilden hos 
cancerpatienter. Skalan består av 10 frågor, som delas in i grupper om känslor, beteendefrågor 
och kognitiva frågor. Fem frågor presenteras med en positiv vinkel och fem med en negativ 
vinkel. För att få ett så korrekt svar som möjligt ska skalan besvaras med tanke på hur den 
senaste veckan varit (Hopwood, Fletcher, Lee, & Al Ghazal, 2001). 

 

Vårdpersonal 

Vårdpersonal har en betydande roll för patienters läkande och deras egen kroppsbild. Det är 
viktigt att vårdpersonal hjälper patienten hantera sina känslor relaterat till sin förändrade 
kropp (Weaver, 2009). I International Council of Nurses (ICN, 2007), ICN:s, etiska kod för 
sjuksköterskor finns vägledning och riktlinjer för hur sjuksköterskor ska agera i yrkesrollen 
och det beskrivs som: 

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, till 
värdighet och till att behandlas med respekt. Omvårdnaden är därför respektfull och begränsas 
inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, 
sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status (ICN, 2007, 
s. 3). 

 
Det är viktigt som sjuksköterska att alltid kunna finnas till hands för att minska patientens oro 
och även avsätta tid för samtal genom att lyssna och vara uppmuntrande. Kvinnor som har 
opererats för bröstcancer är i stort behov av psykosocialt stöd då det är viktigt att identifiera 
kvinnans egen möjlighet att hantera situationen och stödja samt undervisa, både känslo- och 
informationsmässigt. Det är även viktigt att sjuksköterskan involverar anhöriga i 
omvårdnaden (Regionalt Onkologiskt Centrum, 2011). 
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Problemformulering 

Det är många kvinnor som kommer att drabbas av bröstcancer och många av dem kommer att 
genomgå någon form av kirurgiskt ingrepp som kan ge en förändrad kroppsbild. 
Kroppsbilden är en subjektiv uppfattning som vårdpersonal bör känna till i arbetet för att 
tidigt kunna fånga upp dessa kvinnor för att på ett adekvat sätt kunna stödja och informera 
dem om behandling, resultat och förväntningar. 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor som genomgått en bröstcanceroperation 
uppfattar sin kroppsbild. 

Metod 
 

Denna studie är en litteraturstudie med beskrivande design. Vetenskapliga artiklar sökes fram 
i databaser för att sedan kritiskt granskas och bearbetas med hjälp av granskningsmallar 
(Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökstrategi 

I sökningen efter artiklar som passade in på ämnet valdes databaserna Cinahl, Medline och 
PsycINFO. För att få rätt sökord användes Headings i Cinahl, MeSH i Medline och i 
PsycINFO användes funktionen Thesaurus. Sedan användes funktionen "explode" för att få 
med alla underrubriker. 

De sökord som användes i Cinahl och Medline var ’Breast neoplasms’, ’Body Image’ och 
’Surgery’, det sista ordet valdes som keyword. I PsycINFO användes sökorden ’Neoplasms’, 
’Body Image’ och ’Surgery’. Alla sökord kombinerades med AND för att få med dem i en 
gemensam sökning. Begränsningarna som användes var: årtal 2006-2011, engelska, female, 
peer reviewed, den sistnämnda finns inte som alternativ i Medline och användes därefter ej. 
Se bilaga 1 för sökmatris. 

Urval 

Den systematiska sökningen i databaserna utifrån sökorden resulterade i 86 artiklar i Medline, 
35 i Cinahl, och tre i PsycINFO. I urval 1 lästes artiklarnas titel igenom för att se om de var 
relevanta för syftet. Därefter lästes de utvalda artiklarnas helhet igenom i urval 2 vilket 
resulterade i att nio artiklar från Medline, en från PsycINFO och fyra från Cinahl som valdes 
ut för bearbetning. De 14 artiklarna som var kvar granskades med granskningsmallar som 
återfinns i Forsberg och Wengström (2008), för att se om de har hög vetenskaplig kvalitet. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om kvinnors kroppsbild efter en 
bröstcanceroperation. 

Flera av artiklarna som framkom i Cinahl hade redan hittats genom sökningen i Medline och 
därmed valdes dubbletter bort. Review-artiklar exkluderades samt artiklar som handlade om 
livskvalitet, plastkirurgi, utvärdering av mätinstrument och om ifall patienten var nöjd med 
kirurgisk metod exkluderades för de inte svarade på syftet. Efter att ha använt 
granskningsmallar exkluderades ytterligare en artikel. 
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Värdering 

De kvantitativa artiklar som inkluderats i denna studie har granskats genom att studera design, 
syfte, frågeställningar, mätinstrument som frågeformulär, urval, analys och tolkning, 
reliabilitet och validitet. Även de kvalitativa artiklar som inkluderats i denna studie har 
granskats genom att deras syfte, design, mätinstrument, urval, validitet, datainsamling, 
resultat och reliabilitet har studerats (Forsberg & Wengström, 2008). Efter att ha värderat de 
14 artiklarna med hjälp av granskningsmallarna exkluderades ytterligare en artikel som var en 
mindre del av en större studie som visade sig vara oklar i metod och data. 

 

Dataanalys 

De 13 kvarvarande artiklarna numrerades och resultatdelen lästes igenom tillsammans av 
författarna i syfte att hitta kategorier. Kategorierna Rädsla inför den nya kroppen, Förlust av 
kvinnlighet, Vänja sig vid den nya kroppen och Operationsmetodens inverkan på 
kroppsbilden skapades med hjälp av deduktiv ansats utifrån resultaten i artiklarna och skrevs 
ut på post-it-lappar. En artikelmatris upprättades för varje enskild artikel (bilaga 2), där 
resultatet skrevs in. Kategorierna skrevs in på ett tomt papper och därefter placerades 
meningsenheter under respektive kategori. 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som inkluderats var etiskt godkända av en kommitté vilket hittas i artikelns metod 
eller på tidskriftens hemsida. De som deltagit i studien har också fått information om studien 
och behandlats med respekt samt att forskaren har tagit hänsyn till integriteten. Deltagarna har 
också informerats om att de hade rätt att dra sig ur studien när de ville (Polit & Beck, 2008). 
Forskarna har redovisat båda sidorna av det ämne som studeras, både det som stödjer deras 
teori och det som inte stödjer den (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Resultat 
 

Denna studies resultat presenteras nedan i form av kategorierna Rädsla inför den nya kroppen, 
Förlust av kvinnlighet, Vänja sig vid den nya kroppen och Operationsmetodens inverkan på 
kroppsbilden. 

 

Rädsla inför den nya kroppen 

“Because at that time I did not undergo the surgery yet, I did not realize the feeling of loss. I 
just wondered whether I could accept myself after the operation…” (Fang, Balneaves & Shu, 
2010, p. E4). 

Detta var en av många tankar som kvinnorna hade innan operationen genomförts, rädslan om 
de verkligen skulle kunna acceptera sina kroppar efter förändringen de skulle genomgå. Ett 
sätt att förtränga oron var att tänka på ett sådant sätt att de inte trodde att operationen skulle ha 
någon inverkan på deras utseende och att de skulle se exakt likadana ut efter operationen. 
Genom att tänka så hjälpte det kvinnorna att acceptera bröstoperationen (Fang et al., 2010). 
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Det var viktigt för kvinnorna att kunna se normala ut igen, både för sig själva och för andra. 
De var oroliga över att inte kunna bära upp kläder och BH efter operationen och att de skulle 
se plattbröstade ut. Därför funderade många kvinnor på att göra en bröstrekonstruktion efter 
operationen eftersom tanken att inte ha något bröst skrämde dem (Denford, Harcourt, Rubin 
& Pusic, 2011). 

För att stärka utseendet valde många kvinnor i Denford et al. (2011) studie att göra en 
bröstrekonstruktion i hopp om att återfå sitt bröst som det var innan mastektomin. En annan 
anledning till bröstrekonstruktion var för makens skull men också för att inte ”sticka ut” i 
samhället. Många i Elmir, Jackson, Beale, och Schmied (2010) studie var också rädda att 
deras partner och även andra anhöriga skulle finna dem oattraktiva efter operationen. Några 
av kvinnorna pratade om förändringen av deras kroppsbild gällande femininiteten och 
sexualiteten relaterat till bröstcanceroperationen. Oron och tankarna om mäns syn på deras 
kroppar var något som tydligt belystes i intervjuerna. En av kvinnorna pratade till exempel 
om att om hon träffade en ny partner och det skulle leda till något seriöst, så visste hon inte 
om hon skulle våga vara naken inför honom. En annan av kvinnorna som var gift beskrev på 
liknande sätt om rädslan att inte längre vara attraktiv för sin make efter operationen (Elmir et 
al., 2010). 

Det visar sig också att tankar kring operationen och resultatet därefter berör och framhäver 
känslor av olika slag. En del kvinnor i de studier som inkluderats i denna litteraturstudie visar 
på att de ville kunna komma tillbaka till den vardag som de haft före operationen. De kände 
en rädsla över att inte kunna göra samma saker som de kunnat före operationen med sin "nya" 
kropp. De kände även att hela operationen hade varit förgäves om de inte skulle ha möjlighet 
att kunna komma tillbaka till sitt tidigare liv. För att kunna dämpa känslan av tomhet och den 
minskade känslan av sexualitet och femininitet som dök upp efter mastektomin hade många 
kvinnor bröstrekonstruktion i tankarna, de såg den som ett stopp för lidande och skapade en 
känsla av avslut gällande sjukdomen. Allt de kunde tänka på var hur perfekt det skulle bli 
med ett nytt bröst, de ägnade inte en tanke åt själva sjukdomen (Denford et al., 2011; Fang et 
al., 2010). 

 

Förlust av sin kvinnlighet 

Att förlora ett bröst påverkade sexualiteten hos kvinnorna och flera av dem hade sex vid färre 
tillfällen efter operationen till skillnad från innan ingreppet, även njutningen av samlag blev 
gradvis sämre med tiden (Brandberg et al., 2008). Det visade sig att kvinnor som gjort en 
bröstrekonstruktion hade mindre problem med sexlivet och inte haft samma problem med 
njutningen efter ingreppet som de kvinnor som inte gjort en bröstrekonstruktion (Fallbjörk, 
Karlsson, Salander & Rasmussen, 2010). Faktorer som behandling, personlighetsdrag, 
femininitet, kroppsbild och tillfredsställelse med sexlivet påverkar sexlusten (Karabulut & 
Erci, 2009). De första sex månaderna efter kirurgin uppgav 55 kvinnor i Odigie et al. (2010) 
studie att de kände sig otillräckliga som kvinna som resultat av mastektomin. De menar att 
förlusten av bröstet var en förlust av deras kvinnlighet som resulterade i mindre tillgivenhet 
av deras män. I Odigie et al. (2010) studie hade kvinnorna opererats för mastektomi. Sex 
kvinnor uppgav att de hade svårt att amma med endast ett bröst, de uppgav också en 
förändrad känsla av kroppsbilden. 
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Vänja sig vid den nya kroppen 

I Denford et al. (2011) och Fang et al. (2010) uttryckte kvinnorna mest uppskattning över sina 
nya bröst, men de förklarade att de djupt inom sig kände en stor skillnad mellan de nya och 
gamla brösten och hade därför svårt att acceptera dem som sina egna. De beskrev sina nya 
bröst oftast med orden ”it or that” (Fang et al., 2010, p. E5). Resultatet av 
bröstrekonstruktionen var inte vad kvinnorna hade förväntat sig. Bröstet kändes onaturligt och 
en av kvinnorna beskrev det som att ha en fotboll innanför tröjan, men de uppgav att de hellre 
hade skadade bröst än inga alls. En av kvinnorna som var ogift, hon kämpade med att 
acceptera sitt nya bröst uttryckte att hon ville varna andra kvinnor från att ha för höga 
förväntningar innan operationen eftersom hennes inte hade stämt överens med verkligheten 
(Denford et al., 2011; Fang et al., 2010). 

I did not like to see my breast after the operation. Yes, I did not like to see it even now. 
Compared to the past, the happiness to see my body differs tremendously. The scar existed in 
your mind, and you would think that you were sick even though the scar was not obvious. It 
still existed and existed in the mind of the sick person. (Fang et al., 2010, p. E6) 

Medan kvinnorna kämpade för att acceptera sitt nya utseende och nya bröst kom många på sig 
själva med att de aldrig skulle bli helt återställda. För en del av kvinnorna var detta något som 
de tänkte på varje dag när de till exempel såg sitt ärr efter operationen vilket också påminde 
dem om att de faktiskt haft cancer. För andra kvinnor kom tanken om att inte vara normal i 
samband med aktiviteter som drog uppmärksamhet till deras bröst, som till exempel att 
inhandla kläder. För att undvika att tänka på vad de förlorat skapade några av dem strategier 
som att låta bli att titta eller ta på brösten (Fang et al., 2010). 

Efter bröstrekonstruktionen hade en del kvinnor dåligt samvete då de fokuserat mycket på sitt 
utseende och hur mastektomin påverkade deras fysiska integritet och inte hur hälsan och 
familjelivet påverkades, de strävade efter perfektion. De tvingades ändra fokus och istället 
tänka på sjukdomen och hade då svårt att acceptera sina nya bröst och insåg snabbt att de inte 
skulle se normala ut men i slutändan ångrade de inte sitt beslut om bröstrekonstruktion och 
accepterade det val de gjort (Denford et al., 2011; Fang et al., 2010). Känslan av ensamhet 
fanns hos en del kvinnor och för att hantera denna ensamhet hade kvinnorna med egna barn 
fått mycket hjälp genom att fokusera på dem då detta hjälpt kvinnorna att vänja sig vid sina 
kroppar samt att inte endast tänka på sina egna problem. En äldre kvinna ansåg att visdom var 
viktigare än utseende och för henne var det av högre prioritet att hantera själva sjukdomen än 
att tänka på utseendet. Hon menade att inre skönhet vinner över yttre (Fang et al., 2010). 

Ett alternativt sätt att hjälpa kvinnor att acceptera kroppsbilden efter att ha opererats för enbart 
mastektomi har visat sig vara Combined Brief Psychosexual Intervention, CBPI, som är 
utvecklat för att behandla problem gällande kroppsbild och sexualitet samt psykologisk oro 
som uppkommer efter en mastektomioperation. Kvinnorna som mottagit CBPI visade på 
bättre och mer positiv kroppsbild än kvinnorna som inte mottagit CBPI (Kalaitzi et al., 2007). 

 

Operationsmetodens inverkan på kroppsbilden 

En förändring av kroppsbilden sker naturligt efter en bröstcanceroperation men graden av 
förändring skiljer sig mellan olika operationstyper och samtidigt kommer även känslor och 
tankar in som bidrar till förändrad kroppsbild. Collins et al. (2011) jämförde olika grupper 
beroende på operationstyp. Dessa var enbart mastektomi, mastektomi med efterföljande 
bröstrekonstruktion och bröstbevarande kirurgi. Resultatet av kroppsbilden var att patienter 
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som opererats för mastektomi med efterföljande bröstrekonstruktion hade sämre kroppsbild 
än de patienter som opererats med bröstbevarande kirurgi vid det tredje intervjutillfället av 
fyra totalt. I jämförelsen mellan mastektomi och mastektomi med efterföljande 
bröstrekonstruktion hade den senare gruppen sämre kroppsbild, detta påvisades även av Falk 
Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså och Dahl (2010). Patienter som opererats för 
bröstbevarande kirurgi hade liknande eller bättre kroppsbild än de patienter som opererats för 
enbart mastektomi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Collins et al., 2011; Moreira & 
Canavarros, 2010). 

En jämförelse mellan två grupper i Medina-Franco et al. (2010) studie visade på sämre 
kroppsbild hos den grupp som hade en malign förändring till skillnad från den som hade en 
godartad förändring. Efter operationen visade båda grupperna på sämre kroppsbild och det var 
ingen signifikant skillnad mellan de olika operationstyperna inom grupperna. 
Operationstyperna som jämfördes var mastektomi, bröstbevarande kirurgi och mastektomi 
med efterföljande bröstrekonstruktion. 

Jämförelsen i Medina-Franco et al. (2010) visar på att det var cancerdiagnosen och inte 
operationstypen som var den avgörande variabeln och hade en större påverkan på en persons 
kroppsbild. Ytterligare jämförelser har gjorts på kroppsbild, med mätinstrumentet BIS, bland 
yngre och äldre patienter som genomfört samma operation, mastektomi med efterföljande 
bröstrekonstruktion. De yngre kvinnorna visade inte på någon skillnad i resultaten i BIS 
gällande kroppsbilden jämfört med de äldre kvinnorna som visade på en signifikant 
förbättring i resultaten. 

De kvinnor som opererats med bröstbevarande kirurgi och som inte var involverade i en 
relation hade en bättre kroppsbild än de kvinnor som opererats för enbart mastektomi, dock 
var det ingen skillnad för de kvinnor som opererats för mastektomi med efterföljande 
bröstrekonstruktion. De kvinnor som var involverade i en relation och opererats för 
bröstbevarande kirurgi och mastektomi med efterföljande bröstrekonstruktion visade på bättre 
resultat i BIS jämfört med de kvinnor som opererats för enbart mastektomi (Medina-Franco et 
al., 2010). Collins et al. (2011) visar ett annat, motsägande resultat som nämnts tidigare, att 
kvinnorna som gjort mastektomi med efterföljande bröstrekonstruktion hade sämre kroppsbild 
än de kvinnor som opererats med bröstbevarande kirurgi och enbart mastektomi. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie, som syftar till att beskriva kvinnors kroppsbild efter en 
bröstcanceroperation, har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Kvalitativa 
artiklar beskriver en persons subjektiva upplevelser medan de kvantitativa artiklarna visar hur 
många som har en känsla eller ett tillstånd. Därför har båda studietyperna använts. 

De omvårdnadsdatabaser som använts är Cinahl och Medline. Databasen PsycINFO 
innehåller många artiklar inom ämnet psykologi och beteendevetenskap, därför användes även 
den för att söka efter artiklar till denna litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). En 
fritextsökning gjordes i dessa tre databaser efter passande artiklar för syftet. Till en början 
användes ’mastectomy’ som sökord tillsammans med ’breast neoplasms’ och ’body image’, 



10 

men då detta begränsade sökningen till enbart en typ av kirurgiskt ingrepp användes sökordet 
’surgery’ istället för ’mastectomy’. Denna ändring gav fler sökresultat som passade in på 
syftet och en bredare vy över de olika kirurgiska ingrepp som finns. De två andra sökorden 
valdes utifrån syftet och kontrollerades i MeSH (Medical Subject Headings) för att få rätt 
ämnesord. Sökorden gav ett bra sökresultat i Cinahl och Medline. Sökningen i PsycINFO 
resulterade dock i få antal sökresultat varför risk finns att denna studie gått miste om värdefull 
forskning. För att kunna öka antalet sökresultat i denna databas togs ett av sökorden bort för 
att inte snäva av begränsningen för mycket, resultatet av detta gav fler sökresultat men de 
artiklarna som framkom svarade inte på syftet, därför togs inget sökord bort. 

För att få så aktuella artiklar som möjligt kring ämnet begränsades tidsperioden till 2006-
2011. Detta gjordes även för att få ned antalet sökresultat. Valet var även att endast titta på 
kvinnors kroppsbild eftersom bröstcancer är mer förekommande hos kvinnor än män. En 
begränsning av språket till enbart engelska gjordes på grund av författarnas språkkunskaper 
samt för att engelska är det mest vedertagna språket inom forskning. I artiklarnas nyckelord 
återkommer uttryck som ’psychosocial factors’ och ’breast reconstruction’. Författarna har 
reflekterat kring dessa två uttryck och kommit fram till att det inte hade ändrat studiens 
resultat om de använts som sökord då en sökning genomförts som visade att ingen skillnad 
framkom. 

I de kvantitativa artiklarna har beprövade mätinstrument använts som visar på hög validitet 
och reliabilitet. Deras validitet och reliabilitet har även diskuterats av artikelförfattarna. I två 
av de kvalitativa artiklarna har studiens power varit väldigt låg men dessa två artiklar har 
inkluderats i litteraturstudien eftersom de svarade bra på syftet och det låga antalet deltagare 
har även diskuterats av litteraturstudiens samt artiklarnas författare. De kvalitativa artiklarnas 
metod har granskats noggrant för att se hur forskarna har behandlat informationen i 
intervjuerna, detta för att forskarna kan lägga in sina egna värderingar i tolkningen och 
därmed påverka resultatet subjektivt. Kvinnorna i artiklarna har olika ursprung, från Sverige 
till Taiwan som gör att studien får ett bredare urval. Även om kvinnorna var från olika 
kulturer och länder i världen framkom att artiklarna hade många likheter och denna 
litteraturstudie visar på att generaliserbarheten kan bli större eftersom kvinnor med olika 
etnicitet och kulturell bakgrund finns representerade. Citaten från de kvalitativa artiklarna har 
skrivits ut på engelska för att bibehålla innebörden i dem och för att inte riskera någon 
tolkningsförskjutning om de översätts till svenska. I dataanalysen användes kategorisering, 
detta var ett bra sätt att arbeta efter och gav arbetet en bra struktur och tydlig överblick vilket 
har förenklat bearbetningen. 

Vid urvalet av artiklar uppkom ordet ”livskvalitet” i samband med sökningen. På grund av att 
författarna uppfattar begreppet som abstrakt och att det heller inte har svarat på syftet är dessa 
artiklar medvetet exkluderade, vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Ett tydligt resultat i denna litteraturstudie är att kvinnors kroppsbild efter en 
bröstcanceroperation blev betydligt påverkad efter att de förlorat en del av sin kropp och en 
del av sin kvinnlighet. I dagens samhälle är det yttre viktigt för människan och det läggs stort 
fokus på hur andra ser på ens yttre. Lycka, framgång, ungdomlighet och socialt accepterande 
kopplas ihop med en perfekt kropp i dagens västerländska samhälle (Solvoll, 2005, s. 124). 
Kvinnorna beskriver en rädsla över att inte se normal ut både för sig själva men också för 
samhället. De var rädda att utomstående människor skulle reagera negativt om de skulle se 
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deras kroppar efter operationen, detta krävde mycket energi och fokus istället för att lägga den 
energin och fokusen på sjukdomen. Detta blev så tydligt att vissa kvinnor skapade strategier 
för att undvika att se och ta på sin kropp (Denford et al., 2011; Fang et al., 2010). Det visar på 
hur påverkat dagens samhälle är av det yttre. Att kvinnorna får dessa känslor och reaktioner 
kan vara kopplat till att det är färre som dör av bröstcancer och därför hamnar en förändring 
av utseendet i fokus eftersom bröstet är en stor del av kvinnans identitet. Förlusten av ett bröst 
påverkar kvinnans form på kroppen vilket leder till att det är svårt att använda vanliga kläder. 
Det går inte längre att ha alla tröjor som innan operationen av rädsla att det ska vara 
uppseendeväckande eller stötande. En platt bröstkorg blir mer påtaglig och klädesvalen färre 
efter en bröstcanceroperation. Av resultatet framkommer att många kvinnor väljer att göra en 
bröstrekonstruktion för att det förenklar processen att klä sig och att bibehålla sin klädstil 
(Denford et al., 2011). 

Resultatet beskriver kvinnor från olika länder. Dessa länder har olika kulturer och olika 
synsätt på kvinnor och sexualitet och mellan dessa länder varierar levnadsförhållandena 
betydligt. Kvinnor från fattigare länder beskrev att det var jobbigt att bara kunna amma med 
ett bröst (Odigie et al., 2010) till skillnad från kvinnor från mer utvecklade länder där det yttre 
spelade större roll och de kanske inte är lika beroende av sin kropp eftersom det finns tillgång 
till andra sätt att ge föda till sina barn. 

Sexualiteten, kroppsbilden och femininiteten blir påverkad efter en bröstcanceroperation 
(Brandberg et al., 2008; Elmir et al., 2010). En av byggstenarna i god hälsa för människan är 
närhet. Vi behöver någon att visa vår uppskattning för samt att någon känner uppskattning för 
oss (Gamnes, 2005, s. 40). Därför är det viktigt att sjuksköterskan går in tidigt och hjälper 
kvinnan att se sin kropp, sina bröst och ärr samt visar stöd då en ratad kropp kan påverka 
sexualitet och närhet till sin partner. 

Både de kvinnor som var singlar och de kvinnor som var gifta kände en oro över hur deras 
framtida respektive nuvarande partner skulle acceptera deras nya kroppar (Elmir et al., 2010). 
Gamnes (2005, s. 58) menar att en människa kan känna sig mindre attraktiv med förändrad 
självbild av långvarig sjukdom eller förändring och att det är energikrävande att göra sig fin 
samt att det inte alltid finns energi över till att göra sig fin inför sin partner. Som redan nämnts 
påverkar en bröstcanceroperation kvinnans sexliv men det har även kommit fram att 
bröstrekonstruktion leder till en förbättring gällande sexlivet då känslan av attraktivitet ökar 
med två bröst (Fallbjörk et al., 2010). Sexualiteten får större uppmärksamhet eftersom den har 
stor betydelse för hälsan och livskvaliteten. Sexuell aktivitet nämns vara nödvändig för både 
psykisk som fysisk hälsa (Gamnes, 2005, s. 41). Därför är det viktigt att sjuksköterskan går in 
tidigt och uppmärksammar ämnet sex och samlevnad. 

Det framkom även att många kvinnor valde att göra en bröstrekonstruktion efter sin operation 
för att återställa sin kropp (Denford et al., 2011). En av kvinnorna som valde att göra en 
bröstrekonstruktion pratade mycket om att de inte hade en rättvis bild på hur resultatet skulle 
bli. Några av kvinnorna nämnde att de ville varna andra som skulle genomgå en 
bröstrekonstruktion, att först ta reda på mer gällande ingreppet och sänka sina förväntningar 
kring bröstrekonstruktionen (Fang et al., 2010). Enligt Weaver (2009) är det viktigt att fråga 
patienten om resultatet blev i enlighet med förväntningarna och berätta att det finns tillgång 
till stöd- och supportgrupper. Som sjukvårdspersonal är vi skyldiga att informera våra 
patienter om vad som ska göras och hur detta kommer att gå till. I Eide och Eide (2009) tas 
det upp att kommunikation mellan vårdgivare och patient är viktig för att identifiera problem 
och frågor. Blir kommunikationen bristfällig blir risken större att det kan leda till 
professionella fel och brister. Även då många upplevde att resultatet inte var vad de hade 
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förväntat sig var majoriteten av kvinnorna nöjda med att ha gjort en bröstrekonstruktion, då 
de inte kunnat acceptera att endast ha ett bröst (Denford et al., 2010). 

Det visar sig i Collins et al. (2011) och Falk Dahl et al. (2010) studier att operationstypen 
mastektomi med efterföljande bröstrekonstruktion ger störst missnöje med kroppsbilden 
jämfört med bröstbevarande kirurgi och enbart mastektomi. Däremot säger Medina-Franco et 
al. (2010) det motsatta, de påstår att det enbart är mastektomi som ger störst missnöje med 
kroppsbilden jämfört med bröstbevarande kirurgi och mastektomi med efterföljande 
bröstrekonstruktion. Att en bröstcanceroperation påverkar kroppsbilden är tydligt men vilken 
kirurgisk metod som påverkar mest är uppenbarligen en individuell tolkning. 

En del kvinnor i Denford et al. (2011) studie uttryckte att om de inte kunde återgå till sitt 
tidigare liv upplevde de att bröstcanceroperationen hade varit onödig, medan andra ansåg att 
de hade blivit starkare som individer trots emotionellt, fysiskt och psykiskt lidande. Arman 
Rehnsfeldt (2003) tar upp, att även om lidande och svårigheter varit närvarande är det viktigt 
att kunna sätta lidandet och upplevelsen i ett vidare perspektiv med chans till nystart på livet. 
Här kan ett alternativ vara egenvård, för att få kvinnorna att se vad de kan och får göra för att i 
den läkande processen kunna bli starkare som individer. Och därmed ha en chans att snabbare 
kunna återgå till sitt normala liv. 

Vårdpersonalen är de första personer som kommer i kontakt med kvinnorna efter att de har 
gjort sin operation och därför är det viktigt hur vårdpersonalen bemöter patienterna eftersom 
det också kan påverka hur deras kroppsbild kommer att utvecklas. Vårdpersonal arbetar ofta 
med människor som är känslomässigt utsatta och sårbara och patienten kan påverkas starkt av 
vårdgivarens känslor i situationen (Eide & Eide, 2009). 

Som redan tagits upp har många av kvinnorna i resultatet tankar och är oroliga för deras 
fortsatta relation och hur sexlivet kommer bli efter att ha genomgått en stor kroppsförändring 
(Denford et al., 2010). Eftersom detta kan vara ett känsligt ämne att prata om kan det vara 
svårt för patienten att våga ta upp ämnet med sjuksköterskan. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan känner efter och vågar ta tag i det i sin roll som vårdare. Sjuksköterskan har en 
plikt att informera om de konsekvenser som sjukdomen och behandlingen medför. Det 
innebär samtidigt, att patienter ska få information om detta utan att själva behöva be om det. 
Gamnes (2005, s. 68) säger även att sjuksköterskan måste vara lyhörd och förstå att problem 
kan uppfattas olika och lösas på olika sätt och även veta om sina egna begränsningar inom 
ämnet. I arbetet att vara lyhörd är det viktigt att sjuksköterskan respekterar patientens syn på 
sexualitet och hennes sätt att uppleva den (Gamnes, 2005, s. 68). 

Kvinnorna nämner också att det är viktigt med stöd från familjen och vännerna för att orka 
acceptera sitt nya jag och att även fokus på familjen kan vara en distraktion som främjar 
läkningen (Elmir et al., 2010). Det är därför även viktigt att informera partnern om samlivet 
efter kvinnans operation eftersom denne också kan ha många frågor och är en del av det och 
för att de ska kunna vara ett stöd för sin partner. Därför är det viktigt att vårdpersonalen tar 
reda på vilka tankar och föreställningar partnern har om sexualitet (Gamnes, 2005, s. 69).  

Återkommande i resultatet är att kvinnorna upplever att de har svårt att acceptera sitt nya 
bröst efter en bröstrekonstruktion och en av kvinnorna nämner också att hon inte ansåg sig få 
rättvis information före ingreppet för att få de rätta förväntningar på resultatet (Fang et al., 
2010). Som nämnts ovan är det därför viktigt att sjuksköterskan informerar om behandling 
och konsekvenser efter operationen så att patienten vet vad denne kan förvänta sig. Något 
som kan vara en bra idé är att visa något konkret för patienten som en bild på hur resultaten 
kan bli. Det är viktigt att ha en dialog med patienten om detta vilket innebär att båda partner 
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tar initiativ och ger respons eftersom det är viktigt att patientens åsikter och tankar kommer 
fram (Eide & Eide, 2009).  

Kvinnor som fått hjälp med att bearbeta sin kroppsbild med terapi hade bättre kroppsbild än 
de som inte fått någon terapi, detta visar på att stöd hjälper kvinnorna och är värt att satsa på 
långsiktigt inom vården (Kalaitzi et al., 2007). Coping är en strategi som patienter kan 
använda sig av där de kan lära sig hantera påfrestande situationer, känslomässiga som 
stressande. Det är viktigt att sjuksköterskan lär känna sin patient för att försöka förstå hur den 
unika patienten tänker vilket kan ge information om hur patienten väljer sina strategier. Det är 
också viktigt att planera patientundervisningen utifrån patientens egen förmåga att hantera 
situationer (Langius-Eklöf, 2008, s. 68-71). 

 

 

Klinisk nytta 

Denna studie har visat att kvinnors kroppsbild påverkats av bröstcanceroperation. 
Vårdpersonalen är de personer som i första hand kommer i kontakt med kvinnorna och måste 
därför ha kunskap inom området. Resultatet från denna litteraturstudie om hur kvinnor 
uppfattar sin kroppsbild efter en bröstcanceroperation kan vara till nytta för vårdpersonal som 
kan lägga upp en strategi för hur dessa kvinnor ska fångas upp och stärka deras kroppsbild 
och stötta dem redan från första dagen. 

Konklusion 

Litteraturstudien visar att kvinnors kroppsbild blir påverkad av både cancerdiagnos och 
kirurgiskt ingrepp, dock i varierande grad. Att operera sig med mastektomi med efterföljande 
bröstrekonstruktion visade på mindre påverkan gällande sexualitet men det gav större 
missnöje gällande kroppsbilden i direkt anslutning till operationen. Mastektomi gav det 
största missnöjet med kroppsbilden jämfört med de andra kirurgiska ingreppen. Det är därför 
viktigt att vårdpersonal är uppmärksam på hur en patient kan reagera efter en operation och 
finns där och stöttar vid behov. Det behövs mer forskning inom detta område för att på ett 
bättre sätt kunna möta kvinnans behov och förbättra vården för henne. 
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Bilaga 1 – Sökmatris         Sid 1(1) 

 

 

 

 

 

Datum Tid Databas Begränsningar Sökord Sökresultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 
2011-09-28 15.15 Medline Endast kvinnor, Engelska, 2006-2011 1. Breast neoplasms

2. Body Image 
3. Surgery 
4. 1 AND 2 AND 3 

40733 
2445 
212889 
86 

 
 
 
10 

 
 
 
9 

 
 
 
8 

2011-09-28 15.30 Cinahl Endast kvinnor, Engelska, 2006-
2011, peer-reviewed 

1. Breast neoplasms
2. Body Image 
3. Surgery 
4. 1 AND 2 AND 3 

9331 
1131 
29955 
35 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
4 

2011-09-28 15.50 PsycINFO Endast kvinnor, Engelska, 2006-
2011, peer-reviewed 

1. Breast neoplasms
2. Body Image 
3. Surgery 
4. 1 AND 2 AND 3 

1768 
1235 
3224 
3 

 
 
 
1 

 
 
 
1 
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 Totalt:  16 14 13 



 

Bilaga 2 - Artikelmatris        Sid 1(13) 
Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 

Anagnostopoulos, F., & 
Myrgianni, S. (2009). Body 
image of greek breast cancer 
patients treated with 
mastectomy or breast 
conserving surgery. Journal of 
Clinical Psychology in Medical 
Settings, 16(4), 311-311-321. 
doi:10.1007/s10880-009-9176-
5. Grekland 

Att svara på frågor som, är det 
någon skillnad på 
kroppsuppfattningen beroende 
på de olika kirurgiska ingreppen 
som erbjuds idag, vidare att 
testa om en typ av ingrepp 
fungerar som ett sätt att förutspå 
generell kroppsuppfattnings-
problematik. Ytterligare var att 
titta på om BIS var en bra skala 
att använda sig av, genom att 
titta på validiteten och 
reliabiliteten. 

Design: Tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Instrument: Frågeformulär, BIS och 
psykiskt välbefinnande. 
Urval: Konsekutivt urval. 
Inkl: Om de gjort en operation för 
bröstcancer diagnos, om deras 
diagnos blivit bekräftad genom 
biopsi, förstod grekiska, var 18 år 
och äldre och inte hade någon 
tidigare cancerdiagnos. 
Exkl: Om de inte kunde fylla i 
frågeformulären, hade en nuvarande 
psykisk diagnos/sjukdom, om de 
hade pågående kemoterapi-
behandling under tiden för studien. 
Slutlig studiegrupp: 140 kvinnor i 
åldrarna 20-60 år. 
Bortfall: Fanns inget. 
Analysmetod: Statistisk analys. 

En jämförelse gjordes mellan 
två grupper på variabeln 
kroppsbild. Gruppen som gjort 
mastektomi upplevde att de 
hade sämre kroppsbild, 
tillfredställelse med utseende 
och upplevd attraktivitet 
jämfört med gruppen som 
gjort bröstbevarande kirurgi. 

Styrka: De har använts sig av 
BIS. 
Svaghet: Få antal deltagare, 70 
i EG och 70 i KG. Har inte 
gjort en bortfallsanalys samt 
att urvalet är konsekutivt, är 
inte generaliserbart. 

 

 

 

 



 

          Sid 2(13) 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 

Brandberg, Y., Sandelin, K., 
Erikson, S., Jurell, G., 
Liljegren, A., Lindblom, A., & 
... Arver, B. (2008). 
Psychological reactions, quality 
of life, and body image after 
bilateral prophylactic 
mastectomy in women at high 
risk for breast cancer: a 
prospective 1-year follow-up 
study. Journal of Clinical 
Oncology, 26(24), 3943-3949. 
Sverige 

Att följa utvecklingen framåt 
för kroppsbild, sexualitet, 
ångest, depression samt 
livskvalitet hos ett stickprov av 
kvinnor som hade ökad risk för 
bröstcancer, före BPM, Bilateral 
Profylaktisk Mastektomi, 6 
månader efter och 1 år efter. ett 
annat syfte var att jämföra 
preoperativa förväntningar på 
operationen med reaktioner som 
kan komma postoperativt, inom 
sex områden i kvinnornas liv. 

Design: Kvasi-experimentell. 
Metod: Kvantitativ. 
Urval: Konsekutivt urval. 
Instrument: Frågeformulär, BIS, 
SAQ – mäter njutning, vanor och 
obehag, HAD – mäter patientens 
sinnesstämning som ångest och 
depression, SF-36 – mäter 
hälsorelaterad livskvalitet i åtta 
domäner. 
Inkl: Kvinnor som hade gjort 
bilateral profylaktisk mastektomi 
och bröstrekonstruktion mellan okt 
-97 och dec -05. 
Exkl: Kvinnor som hade en 
bröstcancerdiagnos. 
Slutlig studiegrupp: 90 kvinnor i 
åldrarna 20-69. 
Bortfall: Åtta kvinnor. 
Analysmetod: Statistiska 
beräkningar av skillnader mellan 
grupper. 

Sexualitet - njutning 
minskade från preop till 1 
års tillfället. 

Styrka: Svarar bra på vårt syfte. 
Diskuterar power, i detta fall 
svagt då det saknas några 
formulärsvar från vissa samt att 
de påminner att deras resultat 
ska analyseras med försiktighet. 
Svaghet: Få deltagare, endast 90 
kvinnor. Vissa deltagare kan ha 
varit familjemedlemmar och 
författarna har inte korrigerat 
detta i deras studie.  

 

 

 



 

          Sid 3(13) 

Författare  
Artikelns titel, Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 
 

Collins, K., Liu, Y., 
Schootman, M., Aft, R., Yan, 
Y., Dean, G., & ... Jeffe, D. 
(2011). Effects of breast cancer 
surgery and surgical side effects 
on body image over time. 
Breast Cancer Research And 
Treatment, 126(1), 167-176. 
USA 

Studien syfte är att se hur 
kirurgiska ingrepp 
(mastektomi, 
bröstbevarande samt 
rekonstruktion) och 
kirurgiska bieffekters 
svårighetsgrad har för 
påverkan hos tidigt 
diagnostiserade bröstcancer 
patienter gällande deras 
kroppsbild övertid. 

Design: Förklarande. 
Metod: Kvantitativ. 
Urval: Konsekutivt 
Inkl: Avslutat kirurgisk behandling, 
ej behandlad med neo-adjuvant 
kemoterapi, ingen tidigare 
bröstcancer, talar engelska, hade 
inga kognitiva svårigheter, vara 
över 40 år. 
Exkl: Fanns inget. 
Mätinstrument: Frågeformulär som 
mätte olika variabler inom 
kroppsbild med hjälp av 
modifierade frågor från CARES – 
Cancer Rehabilitation Evaluation 
System. BAI – Beck Anxiety 
Inventory som mäter nivå av 
ångest. CES-D – Center for 
Epidemiologic Studies Depression 
som mäter nivå av depression den 
senaste veckan. 
Slutlig studiegrupp: 549 kvinnor i 
åldrarna 40< 
Bortfall: 223 personer. 
Analysmetod: Statistiska 
beräkningar. 

Problem med kroppsbilden skiljde sig 
beroende på kirurgiskt ingrepp men inte 
beroende på cancerstadie vid diagnos. 
Patienter som gjorde en rekonstruktion 
visade sig ha sämre kroppsbild än de 
som gjorde bröstbevarandekirurgi (T1 – 
4-6 veckor efter operationen och T3 – 
12 månader efter operationen) I T4 (24 
månader efter operationen) var det dock 
ingen skillnad på kroppsuppfattningen 
beroende på vilken kirurgi man gjort. 
Patienter som endast gjort mastektomi 
hade samma kroppsbild som patienter 
som gjort bröstbevarande vid alla fyra 
tillfällen. Missnöje med kroppsbilden 
minskade i alla grupper över åren, men 
patienter som gjort mastektomi och 
rekonstruktion hade sämre kroppsbild 
än patienter som gjorts bröstbevarande. 
Vid T2 (sex månader efter operationen) 
hade patienter som gjort rekonstruktion 
sämre kroppsbild än patienter som 
endast gjort mastektomi.  

Studiens styrka: Studien 
pågick under lång tid. 
 
 
Studiens svaghet: Är att 
man exkluderade 
kvinnor under 40 år. 
Risk för minnesbias då 
studien pågick under 
längre tid. Även risk för 
bortfallsbias. 

 



 

          Sid 4(13) 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 

Denford, S., Harcourt, D., 
Rubin, L., & Pusic, A. (2011). 
Understanding normality: a 
qualitative analysis of breast 
cancer patients concepts of 
normality after mastectomy and 
reconstructive surgery. Psycho-
Oncology, 20(5), 553-558. 
doi:10.1002/pon.1762. USA 

Utforska teman gällande 
vad som är normalt inom 
ett stickprov för 
bröstcancerpatienter som 
är lämpliga för att få 
bröstrekonstruktion. 

Design: 
Fenomenologisk. 
Metod: Kvalitativ. 
Mätinstrument: 
Intervjuer 
Urval: 
Bekvämlighetsurval 
Inkl: Alla kvinnor som 
sökte sig till en 
plastikkirurg för 
bröstrekonstruktion 
inkluderades. 
Exkl: Fanns inget. 
Slutlig studiegrupp: 35 
kvinnor i åldrarna 30-
50<. 
Bortfall: Fanns inget. 
Analysmetod: Kvalitativ 
analys av likheter och 
skillnader. 

Patienterna hade olika uppfattningar om vad 
som är normalt, några ansåg att de ville känna 
sig normala för hur DE känt tidigare, medan 
andra ansåg att de ville känna sig normala 
efter hur man ska se ut i samhället. 
Det framkom svaga länkar mellan operation 
och syn på vad som är normalt, några ville ha 
implantat för att känna sig normala medan 
andra ville vara försiktiga och känna sig friska 
genom att välja det säkraste 
operationsalternativet. 

Styrka: Diskuterar 
möjligheten för klinisk 
nytta (i detta fall låg), har 
ett bra stickprov. 
Svaghet: Har ingen 
bortfallsanalys. 

 

 

 

 



 

          Sid 5(13) 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 

Elmir, R., Jackson, D., Beale, 
B., & Schmied, V. (2010). 
Against all odds: Australian 
women’s experiences of 
recovery from breast cancer. 
Journal of Clinical Nursing, 
19(17/18), 2531-2538. 
doi:10.1111/j.1365-
2702.2010.03196.x. 
Australien 

Syftet med studien var 
att få en insyn i yngre 
kvinnors 
livserfarenheter av 
tillfrisknande från 
bröstcancer relaterat till 
operation. 

Design: Fenomenologisk 
Metod: Kvalitativ. 
Mätinstrument: Intervjuer. 
Urval: Man använde sig av 
annonser i tidningar och 
radio för att nå kvinnorna 
man ville åt för studien. 
Inkl: Diagnostiserade med 
bröstcancer som resulterade 
i kirurgi. Måste kunna prata 
engelska. 
Exkl: Får ej vara under 50 
år. 
Slutlig studiegrupp: Fyra 
kvinnor i åldrarna 31-48 år. 
Bortfall: Fanns inget. 
Analysmetod: Kvalitativ 
analys av likheter och 
skillnader. 

Analysen av de berättande intervjuerna visar att 
bröstkirurgin relaterat till bröstcancer var en 
livsförändrande upplevelse med känslomässig, 
social och fysiska förändringar för kvinnorna i 
studien. Deltagarna nämnde också hur viktigt det 
var med stöd från familj och vänner. I alla 
kvinnornas historier fanns rädslan att få tillbaka 
cancern med och att den skulle ta deras andra bröst. 
Många var också rädda att deras partner och 
anhöriga skulle finna dem oattraktiva efter 
operationen. Tre av kvinnorna pratade om 
förändringen av deras kroppsbild berörande 
femininiteten och sexualiteten relaterat till 
bröstoperationen. Man kunde se deras oro och 
tankar om mäns tankar om dem som kvinnor efter 
operationen. Den ena kvinnan pratade till exempel 
om att om hon träffade en ny partner och det skulle 
leda till något seriöst att hon inte visste om hon 
skulle våga vara naken inför honom. En annan av 
kvinnorna som är gift pratar liknande om rädslan att 
inte längre vara attraktiv för sin make efter 
operationen. Trots förändringar fysiskt och 
emotionellt så upplevde alla kvinnor att de blivit 
starkare individer efter denna upplevelse. Det 
nämndes också att stödet kvinnorna fick från 
bröstcancersjuksköterskan betydde väldigt mycket 
för dem eftersom hon fanns där och berättade vad 
de kunde förvänta sig efter operationen. 

Studiens styrkor: Kvinnorna 
i studien var allt från medel 
till högklass. Det var också 
både kvinnor med partner 
och singlar. Alla kvinnor 
hade också blivit väl 
informerade om studien och 
att de hade rätt att neka till 
att svara på frågor som inte 
kändes bekväma. 
 
Studiens svagheter: Är bara 
fyra personer med i studien. 
Men författarna försvarar det 
med att det motsvarar den 
storlek som behövs för 
denna studies syfte.  

 



 

          Sid 6(13) 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 

Falk Dahl, C., Reinertsen, 
K., Nesvold, I., Fosså, S., 
& Dahl, A. (2010). A study 
of body image in long-term 
breast cancer survivors. 
Cancer, 116(15), 3549-
3557. Norge 

Använde sig av tre 
frågeställningar: 

1. Vad är det 
karakteristiska för 
BCS som har sämre 
kroppsuppfattning med 
de som har bra. 

2. Vilka demografiska 
och psykosociala och 
behandling variabler 
utvärderat fyra år efter 
diagnos förutspår 
sämre 
kroppsuppfattning tre 
år senare. 

3. Är det signifikanta 
skillnader i 
proportionerna av 
kroppsuppfattning 
mellan 
bröstcanceröverlevare 
och kvinnor generellt. 

Design: Tvärsnittsstudie. 
Metod: Kvantitativ. 
Instrument: Frågeformulär BIS – 
mäter kroppsbilden, The Fatigue 
Questionnaire – mäter antal 
tillfällen och grad av fatigue-
symtom, SF-36 – mäter 
hälsorelaterad livskvalitet i åtta 
domäner, QLQ-BR23 – mäter fem 
dimensioner specifikt för 
bröstcancer, HADS – mäter 
patientens sinnesstämning som 
ångest och depression 
Urval: Strategiskt 
Inkl: De 248 som skickade in ett 
komplett frågeformulär från första 
och andra tillfrågningen (2004-
2007) inkluderades. 
Exkl: Fanns inget. 
Slutlig studiegrupp: 248 kvinnor i 
åldrarna (medelvärde) 50,2-55,4 år. 
Bortfall: Fanns inget. 
Analysmetod: Statistisk analys. 

Den grupp som hade sämre 
kroppsbild hade undergått 
mastektomi och hade gjort en 
bröstrekonstruktion. Kvinnorna 
som oftare hade jobbigt med sin 
kroppsbild hade fått ärrbildning i 
operationsområdet och därmed 
ändrat sin klädstil i stor 
utsträckning. 

Studiens styrka: De 
använde sig av instrument 
för att mäta 
kroppsuppfattningen. 
Studien har stort stickprov. 
Det är även bra att studiens 
görs över lång tid eftersom 
kroppsuppfattningen kan 
ändras efter operationen.  
Studiens svaghet Kan bli 
minnesbias eftersom 
studien gjordes över så 
pass lång tid eller 
bortfallsbias. Skriver inte 
ut tydligt vilka 
exklusionskriterierna var. 

 



 

          Sid 7(13) 

Författare  
Artikelns titel, Tidskrift, 
Land   
 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 
 

Fallbjörk, U., Karlsson, S., 
Salander, P., & Rasmussen, 
B. (2010). Differences 
between women who have 
and have not undergone 
breast reconstruction after 
mastectomy due to breast 
cancer. Acta Oncologica 
(Stockholm, Sweden), 49(2), 
174-179. Sverige 

Studien syftade på att 
undersöka skillnaden mellan 
kvinnor som genomgått 
mastektomi med och utan 
bröstrekonstruktion.  

Design: Kvasi experimentell. 
Metod: Kvantitativ. 
Mätinstrument 
Frågeformulär/Enkäter, LAM – 
Life After Mastectomy som 
innehåller frågor om livet efter 
operationen, Body Image 
Quastionnaire som mäter 
kroppsbilden, EORTC-QLQ BR23 
som mäter sexuell funktion,  
Urval: Konsekutivt urval. 
Inkl: Alla kvinnor som genomgått 
mastektomi under 2003 i norra 
delen av Sverige, Norrland. 
Exkl: Fanns inget. 
Slutlig studiegrupp: 126 kvinnor i 
åldrarna 36-79 år.  
Bortfall: 23 kvinnor. 
Analysmetod: Statistiska 
beräkningar av skillnader mellan 
grupper. 

Kvinnorna visade på större 
intresse för sex och blev sexuellt 
aktiva. Ett högre värde fanns i 
bröstrekonstruktionsgruppen 
gällande attraktivitet och 
avslöjande av kroppen. 

Studiens styrkor: Ett stort 
stickprov, inkluderar 85% 
av kvinnorna i Norrland. 
De diskuterar validiteten. 
 
Studiens svaghet: Har inte 
tillräckligt mycket 
information om kvinnornas 
kroppsbild innan och efter 
bröstrekonstruktionen. 
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Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod 
Urval 

Resultat Värdering 

Fang, S., Balneaves, L., & 
Shu, B. (2010). "A 
struggle between vanity 
and life": the experience 
of receiving breast 
reconstruction in women 
of Taiwan. Cancer 
Nursing, 33(5), E1-E11. 
Taiwan 

Syftet med denna 
studie är att förstå 
livserfarenheter av 
taiwanesiska kvinnor 
med bröst cancer som 
har gjort en 
bröstrekonstruktion 
efter en mastektomi. 

Design: 
Hermeneutisk. 
Metod: Kvalitativ. 
Mätinstrument: 
Kvalitativa intervjuer. 
Urval: Snöbollsurval. 
Inkl: Diagnostiserad 
bröstcancer och gjort 
en 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi. 
Exkl: Får ej vara 
yngre än 18 år 
Slutlig studiegrupp: 
Sju kvinnor i åldrarna 
36-52 år. 
Bortfall: Fanns inget. 
Analysmetod: 
Tolkning av data. 

Att göra en bröstrekonstruktion var ett sätt för kvinnorna att uppnå 
normalitet i deras liv. Istället för att fokusera på att bli frisk 
fokuserade kvinnorna på hur detta ska påverka deras fysiska 
integritet och brister. Istället för att oroa sig om bröstcancer hade de 
bara i tankarna om hur perfekt det skulle bli med ett nytt bröst. När 
kvinnorna fått sina nya bröst och under kirurgiperioden tvingats 
acceptera och fokusera på själva sjukdomen hade de väldigt svårt att 
acceptera sina nya bröst och de insåg snabbt att de inte skulle se 
normala ut. Även om kvinnorna visste att andra de skulle visa sig för 
nakna skulle acceptera deras bröst kunde de fortfarande inte släppa 
önskan att få perfektion. Många nämnde också att de fick dåligt 
samvete av att de blev så fixerade av kroppsutseendet och inte hur 
själva sjukdomen påverkade familjelivet. Men i slutändan 
accepterade kvinnorna att de tagit sitt beslut om att göra en 
bröstrekonstruktion och att de inte ångrade detta. Kvinnorna nämnde 
också att de inte trodde bröstoperationen skulle ha någon inflytande 
på deras utseende och de trodde att de skulle se ut som de gjorde 
innan mastektomin. Detta sätt att tänka hjälpte kvinnorna att 
acceptera bröstoperationen. Kopplat till mastektomin nämner 
kvinnorna att de hade väldigt svårt att tänka sig hur påverkade de 
skulle bli av att förlora sitt bröst. En kvinna sade: ”Because at that 
time I did not undergo the surgery yet, I did not realize the feeling of 
loss. I just wondered whether I could accept myself after the 
operation…”. Det nämndes också oro om att kunna bära upp 
kläderna efter operationen och att det skulle se normalt ut och inte se 
platt ut över bröstkorgen. Man nämnde också rädsla för de fysiska 
och möjligen sociala konsekvenserna om man inte genomgått en 
bröstrekonstruktion. Om de då verkligen kunnat leva med att bara ha 
ett bröst. Kvinnorna uttryckte ändå uppskattning åt sina nya bröst, 
men de förklarade att de djupt inne kände en sådan stor skillnad 
mellan nya bröstet och gamla och hade därför svårt att acceptera 

Studiens styrkor: Studien 
har med många 
originalcitat från 
kvinnorna.  
 
Studiens svaghet: Studien 
är endast gjort på sju 
kvinnor. Dessa kvinnor 
var också med i en support 
grupp och därför kan detta 
resultat skilja sig mot 
kvinnor som inte är det. 



 

bröstet som sitt egna. De beskrev sitt nya bröst oftast med orden ”it 
or that”. En av kvinnorna i studien var ogift och hon fick kämpa med 
att acceptera sitt nya bröst och uttryckte att hon ville varna andra 
kvinnor att ha för höga förväntningar innan operationen eftersom 
hennes inte alls hade stämt. Medan kvinnorna kämpade för att 
acceptera sitt nya utseende och nya bröst kom många på sig själva 
inse att de aldrig skulle bli helt återställda. För några av kvinnorna 
var detta något som de tänkte på varje dag när de till exempel såg sitt 
ärr efter operationen vilket också påminde dem om att de faktiskt har 
cancer. En kvinna sade: I did not like to see my breast after the 
operation. Yes, I did not like to see it even now. Compared to the 
past, the happiness to see my body differs tremendously. The scar 
existed in your mind, and you would think that you were sick even 
though the scar was not obvious. It still existed and existed in the 
mind of the sick person.” För andra kvinnor kom tanken om att inte 
vara normal i samband med aktiviteter som drog uppmärksamhet till 
deras bröst som till exempel shoppa kläder. För att undvika tänka på 
vad de förlorat skapade vissa av kvinnorna strategier som att låta bli 
att titta på dem eller ta på brösten. Kvinnorna började undra om 
bröstrekonstruktionen verkligen var värd och göra i det långa loppet 
men som det nämns tidigare så tyckte de flesta att de var värt det i det 
långa loppet. Men många tänkte tillbaka och skämdes över att de vart 
så utseendefixerade istället för att ta tag i själva sjukdomen som de 
drabbats av: cancern. En äldre kvinna nämner också att hon tycker att 
visdom är viktigare än utseende och att för henne var det viktigare att 
hantera själva sjukdomen än tänka på utseendet. Hon sa att inre 
skönhet vinner över yttre. Några av kvinnorna i studien hade barn 
och de nämner att de hjälpt dem att fokusera på sina barn eftersom de 
gjort att de inte tänkt lika mycket på sina egna problem och också 
hjälpt dem vänja sig med sina nya kroppar. Bröstrekonstruktion var 
bra för att man kunde klä sin kropp lättare och det ser bättre ut 
utifrån. De nämnde också att de hellre har skadade bröst än inga bröst 
alls. 
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Kalaitzi, C., Papadopoulos, 
V., Michas, K., Vlasis, K., 
Skandalakis, P., & Filippou, 
D. (2007). Combined brief 
psychosexual intervention 
after mastectomy: effects on 
sexuality, body image, and 
psychological well-being. 
Journal Of Surgical 
Oncology, 96(3), 235-240. 
Grekland 

Att ta reda på hur bra 
korta sessioner av par- 
och sexterapi fungerar på 
kvinnans 
kroppsuppfattning. 

Design: Experimentell 
Metod: Kvantitativ. 
Urval Randomisering 
Mätinstrument: Frågeformulär som mäter 
och berör sexualitet och kroppsbild. 
Inkl: Vara gift, fortsätta vara sexuellt aktiv, 
kvinna som genomfört enkel mastektomi för 
in situ-bröstcancer som var negativ för 
östrogen/progesteronreceptorer. 
Exkl: Får inte ha fått kemoterapi, 
strålbehandling, tamoxifen, får inte ha en 
psykisk störning. 
Slutlig studiegrupp: Experimentgrupp var 20 
kvinnor med en medelålder på 51,80 år som 
fick behandling med CBPI, Kontrollgrupp 
var 20 kvinnor med en medelålder på 53,25 
år som inte fick behandling med CBPI. 
Bortfall: Fanns inget. 
Analysmetod: Statistiska beräkningar av 
skillnader mellan grupper. 

Kvinnor som har gjort 
mastektomi och fått Combined 
Brief Psychosexual 
Intervention, CBPI har jämförts 
med kvinnor som inte fått 
CBPI. CBPI är utvecklat för att 
behandla problem gällande 
kroppsuppfattning och 
sexualitet samt psykologisk oro 
som uppkommer efter 
mastektomi. Kvinnorna som 
mottagit CBPI visade på bättre 
och mer positiv kroppsbild än 
kvinnorna som inte mottagit 
CBPI. 

Studiens styrka: Inget 
bortfall. 
Studiens svaghet: Lågt 
antal deltagare, endast en 
terapeut. 
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Karabulut, N., & Erci, B. (2009). 
Sexual desire and satisfaction in 
sexual life affecting factors in 
breast cancer survivors after 
mastectomy. Journal of 
Psychosocial Oncology, 27(3), 
332-332-343. 
doi:10.1080/07347330902979101. 
Turkiet. 

Utforska påverkan av 
behandling och personliga 
karakteristika samt support och 
stöd för femininitet och 
kroppsbild gällande sexualdrift, 
sexuell njutning för kvinnor 
med bröstcancer. 

Design: Beskrivande. 
Metod: Kvantitativ. 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
Mätinstrument: 
Frågeformulär om 
femininitet och kroppsbild. 
Inkl: Ska ha blivit 
registrerad i klinikens 
register för att ha överlevt 
bröstcancer efter 
mastektomi, vara 18 eller 
äldre samt gift, ha varit med 
om en kirurgisk operation 
tidigare i livet, kunna läsa 
och skriva på turkiska, inga 
metastaser. 
Exkl. Fanns inget. 
Slutlig studiegrupp: 123 
kvinnor mellan 20-54 år.  
Bortfall: Fann inget. 
Analysmetod: Beskrivande 
statistik. 

Behandling, personliga 
karakteristika, femininitet och 
kroppsbild samt hur nöjd man var 
med sexlivet påverkade var och 
en på sexualdriften. 

Styrka: Diskuterar möjligheter 
för klinisk nytta. 
Svaghet: Litet stickprov 
(n=123), är inte generaliserbar 
till övriga populationen. 
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Medina-Franco, H., García-
Alvarez, M., Rojas-García, P., 
Trabanino, C., Drucker-
Zertuche, M., & Arcila, D. 
(2010). Body image perception 
and quality of life in patients 
who underwent breast surgery. 
The American Surgeon, 76(9), 
1000-1005. Mexico 

Att jämföra påverkan på BIS 
och QoL gällande olika 
kirurgiska ingrepp så som: 
lumpektomi vid godartad 
sjukdom, bröstbevarande 
kirurgi, modifierad radikal 
mastektomi och mastektomi 
med bröstrekonstruktion samt 
att undersöka olika aspekter av 
kroppsuppfattning och 
livekvalitet före och efter det 
kirurgiska ingreppet. 

Design: Jämförande. 
Metod: Kvantitativ. 
Instrument: 
Frågeformulär, BIS – 
mäter kroppsbild och SF-
36 – självrapporterad 
fysisk och psykisk hälsa. 
Urval: Stratifierat. 
Inkl: Kvinnor som gjort 
någon form av operation 
kopplad till en diagnos för 
bröstcancer eller vid hög 
risk för misstänkt malign 
förändring. 
Exkl. Fanns inget. 
Slutlig studiegrupp: 202 
kvinnor i åldrarna 24-78 
år.  
Bortfall: Fann inget. 
Analysmetod: Statistiska 
beräkningar av skillnader 
mellan grupper. 

Patienter som hade en malign förändring hade 
sämre kroppsbild innan diagnosen till skillnad 
från gruppen med godartad förändring. 
Jämfört med tiden efter kirurgiskt ingrepp 
hade den negativa bilden av kroppen ökat i 
båda grupperna. Det var ingen signifikant 
förbättring på kroppsuppfattningen om man 
jämförde operationstyperna bröstbevarande 
med rekonstruktion och bröstbevarande med 
mastektomi samt mastektomi med 
rekonstruktion. Detta tyder på att det är 
cancertyp/diagnos och inte kirurgiskt ingrepp 
som har en högre påverkan på kroppsbilden. 
Bland de yngre som gjort rekonstruktion 
visades ingen påverkan på resultaten från BIS 
men jämfört med de äldre där det var en 
signifikant förbättring bland de som gjort 
rekonstruktion. När det gäller relationsstatus 
och dess påverkan på kroppsuppfattning var 
det en bättre uppfattning hos singelkvinnor i 
bröstbevarande jämfört med mastektomi-
gruppen men ingen signifikant skillnad för 
rekonstruktionsgruppen. För de kvinnor som 
hade ett förhållande visade de ett bättre 
resultat på BIS för de som gjort 
bröstbevarande och rekonstruktion jämfört 
med de som gjort mastektomi. 

Styrka: Hade ett 
tillräckligt stort antal 
deltagare, 202 kvinnor. 
Jämförde intressanta 
områden, som olika 
operationstyper. 
Svaghet: De har inte 
gjort en bortfallsanalys. 
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Moreira, H., & 
Canavarro, M. (2010). 
A longitudinal study 
about the body image 
and psychosocial 
adjustment of breast 
cancer patients during 
the course of the 
disease. European 
Journal Of Oncology 
Nursing: The Official 
Journal Of European 
Oncology Nursing 
Society, 14(4), 263-
270. Colombia 

Syftet med studien var att 
undersöka utvecklingen av 
kroppsuppfattning från när 
kirurgitillfället var, till 6 
månader efter 
behandlingens slut. Det 
syftar också till att utforska 
den psykosociala 
anpassningen. 

Design: Beskrivande. 
Metod: Kvantitativ. 
Instrument: Frågeformulär, 
ESS – Experience of Shame 
Scale som mäter kroppsbilden. 
Urval: Konsekutivt. 
Inkl: Bröstcancer diagnos 
Exkl: inget utförande av neo-
adjuvant behandling före 
operation. Måste vara över 18 
år. Inga tecken på metastaser 
eller lokala recidiv av 
sjukdomen under studietiden 
Slutlig studiegrupp: 56 
kvinnor i åldrarna 37-68 år. 
Bortfall: 31 kvinnor. 
Analysmetod: Beskrivande 
statistik. 

Att ha gjort en mastektomi resulterade 
inte i sämre kroppsbild men ofta hade de 
som genomgått mastektomi större känsla 
av skam och var mindre nöjda med 
utseendet. 
En bröstrekonstruktion gav bättre 
kroppsbild. 

Studiens styrkor: De tar upp att 
det inte var några stora skillnaden 
på bortfallet och de som var kvar i 
studien så de inte ska påverka 
resultatet.  
 
 
Studiens svagheter: Studien hade 
en låg power så de diskuterar att 
små effekter kanske ramlat bort 
och ej kommit fram i resultatet. 
Man utvärderade också 
kroppsuppfattningen redan 2-4 
dagar efter operationen då vissa 
kvinnor inte ens hunnit se sin 
kropp.  
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Odigie, V., Tanaka, R., Yusufu, 
L., Gomna, A., Odigie, E., 
Dawotola, D., & Margaritoni, 
M. (2010). Psychosocial effects 
of mastectomy on married 
African women in 
Northwestern Nigeria. Psycho-
Oncology, 19(8), 893-897. 
Nigeria 

Syftet med studien var att 
beskriva de specifika 
psykosociala effekterna av 
bröstcancer och dess behandling 
(inkluderat kroppsuppfattning, 
sexualitet och socialt stöd) på 
gifta Afrikanska kvinnor för att 
kunna hjälpa kvinnor i 
framtiden och deras familjer.  

Design: Deskriptiv. 
Metod: Kvantitativ. 
Urval: 81 Kvinnor 
som opererats med 
mastektomi under 
1998 – 2005 på ett 
sjukhus i Nigeria. 
Bekvämlighetsurval. 
Inkl: Afrikanska 
kvinnor som 
behandlas för 
bröstcancer i 
stadium II och III. 
Exkl. Fanns inget. 
Slutlig studiegrupp: 
81 kvinnor i 
åldrarna 18-76 år. 
Bortfall: Fann inget. 
Analysmetod: 
Beskrivande 
statistik. 

De första 6 månaderna efter kirurgin uppgav 
55 kvinnor att de kände sig otillräckliga som 
kvinna som resultat från mastektomin. De 
menar att förlusten av bröstet var en förlust av 
deras kvinnlighet som resulterade i mindre 
tillgivenhet av deras män. 6 kvinnor uppgav 
också att de vart svårt med amningen med 
bara ett bröst. De uppgav också en förändrad 
känsla av kroppsbilden med att bara ha ett 
bröst. 26 av kvinnorna kände sig likgiltiga 
eller kände sig tillräckliga angående deras 
kvinnlighet efter operationen. 

Studiens styrka: Stor power och 
många olika demografiska 
variabler.  
 
Studiens svaghet: På grund av 
olika nivåer av utbildning bland 
deltagarna så fick man ibland 
läsa frågorna åt kvinnorna 
istället för att hon skulle läsa 
dem själv. Det kan bli annan 
innebörd av innehållet när man 
är två.  

 


