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Abstrakt 
 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. 
Många kvinnor som får diagnosen bröstcancer, blir ofta tvungna att göra 
ingrepp på sitt ena bröst, som resulterar i att hela eller delar av bröstet 
måste avlägsnas. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvin-
nors upplevelse av att förlora ett bröst utifrån kvinnlig kropp och identitet, 
sexualitet och relationen med partnern. 12 kvalitativa internationella pub-
licerade artiklar har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats. Analysen resulterade i tre stycken kategorier med tillhö-
rande subkategorier; Förlust av en förändrad kropp och att få en ny identi-
tet, Saknad i det sexuella livet, Att få stöd och känna rädsla i sin relation. 
Resultatet visar att kvinnor som förlorar ett bröst upplever mycket sorg 
över sin förändrade kropp och tappade kvinnlighet. Kvinnorna kunde 
dock återfå denna känsla genom att använda bröstprotes samt vidta bröst-
rekonstruktion. Kvinnorna upplevde även en stor förlust i det sexuella li-
vet till följd av en förlorad känsel samt att de inte längre ansåg att de var 
sexuellt acceptabla. Ett bra socialt stöd från sin partner kunde hjälpa 
kvinnan mycket, trots detta så upplevde kvinnorna mycket rädsla i sin re-
lation.  
 
Nyckelord: bröstcancer, kvinnlig kropp, kvinnlig identitet, relationer, 
sexualitet, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen [SoS], 

1997). Årligen får ca 6 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer (Billhult & Segesten, 

2003). Till följd av det stora antalet insjuknade har det lagts ned mycket arbete och forskning 

kring denna sjukdom, detta har resulterat i en förbättrad diagnostik och behandling. Som ett 

resultat av detta har dödligheten minskat betydligt. Genom att sjukdomen upptäcks i tid och 

behandling sätts in i ett tidigt stadium kan risken för spridning och död minskas (SoS, 1997).  

 

Bröstcancer kan upptäckas genom att kvinnan själv känner obehag eller en knöl i bröstet. 

Andra symtom kan vara indragning av huden eller bröstvårtan, varig eller blodig vätska från 

bröstvårtan samt ett sår som inte läker. Bröstcancer kan även upptäckas vid en hälsounder-

sökning eller genom en mammografiscreening. Genom hälsoundersökningar med mammo-

grafi kan förändringar upptäckas på ett tidigt stadium. Kvinnor som söker för bröstföränd-

ringar bör utredas med en så kallad trippeldiagnostik, det innebär en klinisk undersökning, 

mammografi och finnålsbiopsi för cytologisk undersökning. Genom den kliniska undersök-

ningen kan läkaren få ett underlag för beslut om den fortsatta behandlingen. Det räcker med 

att någon av dessa undersökningar påvisar någon misstanke om malignitet, för att en utred-

ning skall drivas vidare (SoS, 2001).  

 

Enligt en studie av Katapodi och Aouizerat (2005) är det viktigt att kvinnor har kunskap om 

vilka riskfaktorer som har betydelse i uppkomsten av bröstcancer. Forskare har identifierat 

flera faktorer som ökar risken för att insjukna i bröstcancer. Den största risken är hög ålder.  

Andra identifierade riskfaktorer är en tidigare bröstcancer diagnos, hereditet, genetiska och 

hormonella faktorer. Hormonella faktorer kan vara tidigt klimakterium eller att kvinnan fått 

sitt första barn efter 30 års ålder. Detta styrks i studier av Olsson, Bladström, Ingvar och  

Möller (2001) och Thalib et al. (2004) som visar att hormoner har stor betydelse för upp-

komsten av bröstcancer. Studien visar att det är en betydligt större risk om kvinnan har använt 

hormoner i mer än 48 månader. Hormonpreparat med en kombination av hereditet ökar risken 

ytterligare.  

 

I samband med diagnosbeskedet upplever ofta kvinnorna att hela världen faller samman, livet 

har helt plötsligt blivit skört (Billhult & Segesten, 2003). De upplever mycket rädsla och fruk-

tan. Detta beror på att ett hot om döden gör sig påmind. I samband med diagnosen upplever de 

även mycket stress och det resulterar i att de inte kan ta emot och fatta beslut som rör deras 

behandling från sjukvårdspersonal (Lacey, 2002). Detta styrks i studier av Corbin (2003) och 
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Neville (2003). När en människa får ett svårt besked blir de ofta känslomässigt labila, för att 

de inte har kontroll över situationen. De blir desorienterade och ouppmärksamma på saker 

som händer runt om dem (Corbin, 2003; Neville, 2003).  

 

Enligt en studie av Chalmers, Luker, Leinster, Ellis och Booth (2001) behöver kvinnorna i 

samband med diagnosbeskedet både stöd och information. De behöver få information om 

sjukdomen, samt vad de ska säga till sina närmaste. De behöver även stöd när de känner räds-

la och oro inför sjukdomens konsekvenser. Enligt Lacey (2002) och Kenen, Arden-Jones och 

Eeles (2004) är stöd från familj och vänner en mycket viktig aspekt. Detta stöd gör att kvin-

norna upplever mindre stress. Stödet och kärleken från familj och vänner hjälper dem att för-

stå och acceptera sin situation på ett bättre sätt. Harris och Templeton (2001) betonar att kvin-

norna även behöver mycket stöd från sjukvårdspersonal. Det är viktigt att sjukvårdspersonal 

visar att de bryr sig om och har tid för dem, samt ser henne som en intelligent individ.   

 

När de får diagnosen bröstcancer, ser de ofta livet ur ett annat perspektiv. Som ett resultat av 

detta blir även relationen med andra människor annorlunda än den tidigare var (Arman, 

Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin, 2001). Många av kvinnorna undviker kontakt med andra 

människor, till följd av att de känner sig mindre värda och osäkra på sig själva. Det är inte 

ovanligt att de drabbade blir deprimerade och detta resulterar också i att kontakten med andra 

människor blir mindre sporadisk (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004).  

 

Brösten är, för de allra flesta kvinnor, en viktig kroppsdel. Brösten är sammankopplade med 

kvinnlighet och det feminina utseendet (Thomas, 2004). Den traditionella bilden av en mänsk-

lig kropp involverar flera dimensioner. Det är hur människan tänker om sin kropp, hur en 

människa ser sin kropp utifrån andra, samt hur nöjd människan är med sitt utseende (Price, 

1998). I dagens samhälle och i media är den kvinnliga kroppen och då främst kvinnans bröst, 

mycket exploaterad. Detta resulterar i att kvinnor jämför sina bröst med det ideal som mass-

media visar. De blir då mer medvetna om hur viktigt det är att se bra ut och att ha blivit för-

barmad med en snygg byst. En snygg byst innebär att brösten bör ha en bra storlek och form 

samt vara estetisk vackra att titta på (Thomas, 2004).  

 

Behandlingen för bröstcancer leder ofta till en förändrad kropp. Bröstbevarande kirurgi och 

mastektomi är de vanligaste behandlingsmetoderna när en kvinna får bröstcancer (Engel et al., 

2004; Romanek, McCaul & Sandgren, 2005). Att få kroppsliga förändringar kan resultera i att 
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kvinnan tappar förtroende för sin egen kropp. Känslan över att det feminina utseende kan 

komma att förändras, kan leda till svårigheter i kvinnornas liv. De kan då bli mer medveten 

om sin egen kropp, identitet samt sexualitet och det kan resultera i att deras syn på sig själv, 

deras kropp och livsvärld förändras (Cohen, Kahn & Steeves, 1998). En människas identitet 

är en dynamisk process som involverar en pågående interaktion mellan individen och hennes 

sociala miljö. Den är skapad av det sociala samspelet med andra människor. En människas 

identitet är även hennes ålder, kön och nationalitet (Kralik, Koch & Eastwood, 2003). 

 

Sexualitet är en viktig del av det mänskliga livet. Människans sexualitet återspeglar hur män-

niskan ser på sig själv och andra (Fleming & Kleinbart, 2001). Sexuell tillfredsställelse är ett 

samspel mellan psykologiska och fysiologiska faktorer. Att få en förändrad kropp kan leda till 

problem i den sexuella upplevelsen och i relationen med partnern (Hopwood et al., 2000). Det 

är viktigt, att kvinnor som får sjukdomen bröstcancer, får hjälp när det handlar om frågor 

kring den sexuella relationen och upplevelsen. Brist på stöd kan bidra till en sexuell avhåll-

samhet och lust som då gör att relationen med partnern försämras.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att förlora ett bröst 

utifrån kvinnlig kropp och identitet, sexualitet och relationen med partnern.  

 
METOD 

Litteratursökning 

För att hitta vetenskapliga artiklar som var relevanta för syftet med denna litteraturstudie, 

genomfördes en artikelsökning i databaserna; Academic Search, Cinahl, PubMed och  

Psychinfo. Även en manuell sökning i aktuella tidskrifter som rör ämnet omvårdnad och can-

cer genomfördes. För att studien skulle vara så aktuell som möjligt och eftersom ny forskning 

om detta ämne pågår hela tiden, exkluderades artiklar som blivit publicerade före 1995. Artik-

larna som valdes till analysen, var kvalitativa och de mest informationsrika av de artiklar som 

granskades. Artiklarna svarade även mot studiens syfte. Sökorden som användes var: breast 

cancer, breast, female body, female identity, women, mastectomy, relation, sexuality and ex-

perience. Dessa sökord kombinerades på olika sätt. Genom denna sökning valdes 12 stycken 

kvalitativa artiklar ut, dessa presenteras i tabell 1. Studiernas kvalitet bedömdes genom 

granskning av problemformulering, urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet samt huvud-
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fynd. Den sammanfattande bedömningen av artiklarnas kvalitet bedömdes då  vara bra, medel 

eller dålig (Willman & Stoltz, 2002, s. 122-123).  

 

Analys 

De artiklar som överensstämde med syftet till denna studie analyserades med en kvalitativ in-

nehållsanalys med manifest ansats. Enligt Polit och Hungler (1999, s. 574) innebär manifest 

ansats att det bara är innehållet som beskrivs, tolkningar får aldrig förekomma. Enligt  

Willman och Stoltz (2002, s. 45) är den kvalitativa innehållsanalysen en forskningsmetod som 

kan tillämpas på människors skrivna och talade berättelser. Downe-Wamboldt (1992) betonar 

att fokus ligger på mänskliga kommunikationer, vilket gör att den är praktisk att använda och 

relevant som metod inom omvårdnadsforskning. En kvalitativ innehållsanalys handlar om att 

ta det skrivna bokstavligt utan att tolka och den används för att analysera texterna i intervjuer. 

Graneheim och Lundman (2004) betonar vikten av studiens trovärdighet. Trovärdigheten kan 

förstärkas genom att metoden är väl beskriven samt att kategorier täcker över all insamlad 

data.  

 

Analysarbetet grundades på valda delar av Burnard (1991) och Downe-Wamboldts (1992) 

analysbeskrivning, av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysarbete inleddes 

med att artiklarna skrevs ut på originalspråk och lästes ett flertal gånger, detta för att helheten 

skulle framträda tydligare. Sedan togs textenheter ut som svarade mot studiens syfte. Texten-

heterna översattes till svenska och kondenserades, utan att innehållets kärna försvann. Dessa 

skrevs ned i tabeller med författare och sidnummer, detta för att lätt kunna återgå till ur-

sprungstexten. Textenheter med gemensamt innehåll kodades utifrån studiens frågeställning. 

De kodade textenheterna kategoriserades så att de med gemensamt innehåll sammanfördes till 

en första kategorisering. Kategoriseringen skedde i fyra steg, tills dess att kategorierna var 

varandra uteslutande. För att säkerställa att all data hade hög validitet återgick vi kontinuerligt 

till studiens syfte.  
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Tabell 1  Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 12) 
 
Författare, 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 
Bredin, 1999 

 
Kvalitativ 

 
3 kvinnor 

 
Semistrukturerade 
djupintervjuer. Kva-
litativ innehållsanalys 
inspirerad av Guba & 
Lincoln (1985). 
 

 
Upplevelsen av den förändrade 
kroppen. Upplevda förlusten av 
ett bröst. Sociala identiteten att 
förlora ett bröst 

 
Bra  

Holmberg et 
al., 2001 

Kvalitativ 10 kvinnor  
 

Individuella inter-
vjuer. Kvalitativ in-
nehållsanalys. 
 

Skillnad mellan kvinnor som var 
singel eller hade partner. Bröst-
cancer påverkar den kroppsliga 
bilden. Annan dimension av 
självuppfattningsförmågan.  

Bra 

 
Holtzmann & 
Timm, 2005 

 
Kvalitativ 

 
9 kvinnor 

 
Triangulation: semi-
strukturerade tele-
fonintervjuer, fråge-
formulär samt semi-
strukturerade inter-
vjuer i deras eget 
hem. Kvalitativ inne-
hållsanalys inspirerad 
av Giorgi (1985). 
 
 

 
Bröstrekonstruktion hjälper 
kvinnor att känna sig mera nor-
mal och ger de hopp efter ope-
ration. 

 
Bra 

Lackey et al., 
2001 

Kvalitativ 13 kvinnor Fenomenologiska 
bandinspelade inter-
vjuer. Analyserade 
med en kvalitativ in-
nehållsanalys inspire-
rad av Colaizzi 
(1978). 
 

Kvinnors upplevelse av att ge-
nomgå kirurgi och understöd-
jande terapi. Andlighet relaterat 
till Gud. Kvinnligheten blev 
ändrad vid förlusten av bröst 
och hår, även den sexuella at-
traktiviteten. 

Bra 

Landmark & 
Wahl, 2002 

Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer med öppna 
frågor. Analyserad 
genom steg i Groun-
ded Theory beskriven 
av Strauss & Corbin 
(1990). 
 

All energi var engagerad i en 
fight för livet. Acceptera att leva 
med bröstcancer. Känna en 
kvinnlig identitet efter en bröst-
rekonstruktion. 

Bra 

 
Lloyd et al., 
2000 

 
Kvalitativ 

 
10 kvinnor 

 
Semistrukturerade in-
tervjuer med öppna 
frågor. Analyserad 
genom Grounded 
Theory (Strauss & 
Corbin, 1990).  
 

 
Kvinnornas kamp att gå vidare 
efter bröst förlusten. Känslan att 
visa andra och sexuella pro-
blem. 
 
 

 
Medel  
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Lugton, 1997 Kvalitativ 18 kvinnor Intervjuer genom tolv 

öppna och begrän-
sade frågor som 
bandinspelades. Ana-
lyserad genom 
Grounded Theory in-
spirerad av Glaser & 
Strauss (1967); Stra-
uss (1987).   
 

Viktigt med respons från andra 
efter operation. Förändringar i 
identiteten. Stöd för den sexu-
ella identiteten. Känna sig ac-
cepterad som kvinna. 

Medel  
 

 
Lund-Nielsen 
et al., 2005 

 
Kvalitativ 

 
12 kvinnor 

 
Semistrukturerade in-
tervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

 
Kvinnor beskriver funderingar 
och ängslan inför framtiden. 
Användande av protes gjorde att 
de kändes bekväma och kunde 
använda vilka kläder de ville.  

 
Bra 

 
Moore, 2001 

 
Kvalitativ 

 
23 kvinnor 

 
Semistrukturerade in-
tervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

 
Det sociala stödet och den kul-
turella ställningen är viktig vid 
behandling av bröstcancer. 
Kvinnor upplever att stress re-
laterat till cancer inte är bra. 

 
Medel  

 
Takahashi & 
Kai, 2005 

 
Kvalitativ 

 
21 kvinnor 

 
Semistrukturerade in-
tervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys, 
Grounded Theory in-
spirerad av Glaser & 
Strauss (1967); Stra-
uss & Corbin (1990). 
 

 
Förändringar i de sexuella akti-
viteterna efter bröstoperation. 
Coping strategier relaterat till de 
kroppsliga förändringarna.  

 
Bra 

Thomas-
MacLean, 
2005 

Kvalitativ 12 kvinnor Intervjuer under två 
tillfällen. Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Kvinnornas upplevelse av att 
förlora ett bröst. Användandet 
av bröstprotes och behandling. 

Bra 

 
Wilmoth & 
Sanders, 
2001 

 
Kvalitativ 

 
16 kvinnor 

 
Bandinspelade inter-
vjuer. Kvalitativa in-
nehållanalys  
 

 
Den kroppsliga förändringen. 
Lära sig leva med en kronisk 
sjukdom. Det sociala stödet från 
anhöriga. 
 

 
Medel  
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RESULTAT 

Analysarbetet har resulterat i tre stycken kategorier med tillhörande subkategorier. Se tabell 2. 

Kategorierna beskrivs i löpande text med referenser och valideras med citat från de veten-

skapliga artiklarna som ingår i denna studie.  

 

Tabell 2. Översikt över kategorier (n=3)  

 
Kategorier    Subkategorier 
 
 
Förlust av en förändrad kropp och att få en ny identitet Att känna saknad och sorg över sin förändrade 

kropp  
Att känna sig ofullständig som kvinna  
Att återfå känslan av en normal kvinnlig kropp 
och identitet 

 
 
Saknad i det sexuella livet Att känna saknad och ledsamhet över en för-

sämrad känsel   
Att känna förnedring  

 
 
Att få stöd och känna rädsla i sin relation  Att få stöd och bli bekräftad  

Att känna rädsla för sin partners reaktioner 

 
 

Förlust av en förändrad kropp och att få en ny identitet 

Att förlora ett bröst leder till många känslomässiga reaktioner som både berör kvinnornas 

kropp och identitet. Denna kategori beskriver hur den kvinnliga identiteten berörs när kvin-

nornas kroppar blir förändrade till följd av ett förlorat bröst. Som ett resultat av detta, vill vi 

beskriva hur detta upplevs av kvinnorna genom dessa subkategorier. Den första subkategorin 

beskriver hur kvinnorna upplevde sina förändrade kroppar efter operationen, samt vad det in-

nebär för dem känslomässigt, att förlora ett bröst (Bredin, 1999; Holmberg, Scott, Alexy & 

Fife, 2001; Lloyd, Watson, Oaker, Sacks, Querci Della Rover & Gui, 2000). Den andra sub-

kategorin beskriver hur kvinnorna upplever sin kvinnliga identitet efter det operativa ingrep-

pet (Bredin, 1999; Lackey, Gates & Brown, 2001). Den slutgiltiga subkategorin i denna kate-

gori beskriver hur kvinnorna åter kunde få tillbaka känslan om att vara kvinnliga, vackra och 

normala, trots ett förlorat bröst (Thomas-MacLean, 2005).  
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Att känna saknad och sorg över sin förändrade kropp 

Flera av studierna beskriver hur kvinnorna uppfattade sina förändrade kroppar när de var 

tvungna att avlägsna ett bröst. Kvinnorna i studierna kände sig ofta annorlunda. De kände ofta 

att deras kroppar var snedfördelade och deformerade. Även känslor av att vara stympad före-

kom. Kvinnorna upplevde även att deras kroppar inte längre var balanserade och proportio-

nerliga i förhållande till sin övriga kropp. Känslor av att vara förminskade och ofullständiga 

fanns (Bredin, 1999; Holmberg, Scott, Alexy & Fife, 2001; Lackey et al., 2001). Att förlora 

ett bröst inkluderade inte bara själva bröstet, utan även bröstvårtorna. Många av kvinnorna var 

oroliga över denna förlust. En kvinna beskrev att hon kände sig som en ”halvfärdig kaka” till 

följd av att hon inte längre hade sina bröstvårtor kvar (Lloyd et al., 2000).  

 
“I suppose to an extent I feel deformed. That’s probably the best way 
to describe it… and your appearance has changed quite radically… 
(Bredin, 1999, p. 1116).  
 

 

Att förlora ett bröst och få en förändrad kropp orsakade mycket lidande för kvinnorna. Från 

att ha varit stolt över sina bröst, till att hela bröstet var borta medförde att det blev som ett 

stort tomrum, att det var något som saknades. Detta medförde att de upplevde mycket sorg 

över förlusten. Känslor av overklighet var även påtalad hos vissa av kvinnorna, de kunde inte 

förstå vad de hade gjort med sina kroppar. De upplevde att livet hade försvunnit på ett sätt 

(Bredin, 1999; Lloyd et al., 2000). Enligt en studie av Holmberg et al. (2001) var det inte 

ovanligt att kvinnorna skämdes över sina kroppar, detta medförde att de blev deprimerade och 

fick ett sämre självförtroende än de tidigare haft.   

 

“I had the most rounded boobs and I was proud of them. Although they 
were big, they were an important part of my life and now they are gone 
and yes there is this loss there... “ (Bredin, 1999, p. 1117). 

 
”And then, when I woke up and I put me hand down... And I thought, 
that’s it, they’ve gone now. It was like part of life had gone sort of thing. I 
used to spend all day sometimes, just sitting there crying.” (Lloyd et al., 
2000, p. 478). 
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Att känna sig ofullständig som kvinna 

Att förlora ett bröst och få en förändrad kropp gjorde även att kvinnorna hade svårt att känna 

sig fullständiga som kvinnor. Kvinnorna upplevde att de förlorade sin kvinnlighet i samband 

med operationen. De kände inte längre igen sig själva till följd av att de kände sig annorlunda. 

Vissa av kvinnorna hade även svårigheter att titta på sin egen kropp när de var avklädda. Det 

framkom även att det var svårt att se sig själv som en attraktiv och snygg kvinna. Detta med-

förde att det blev en mycket drastisk förändring för kvinnorna, som ofta var svår att hantera 

(Bredin, 1999; Holmberg et al., 2001; Lackey et al., 2001; Lloyd et al., 2000). De äldre kvin-

norna ansåg dock att det skulle vara betydligt värre att förlora brösten om de var yngre. Detta 

till följd av att äldre kvinnor inte har samma krav på sig att se kvinnliga och sexiga ut (Lund-

Nielsen, Müller & Adamsen, 2005).  

 

“I am different. I feel diminished in some way but I couldn’t tell you in 
what way; incomplete I suppose you would say.” (Bredin, 1999, p. 1117). 

 

 

Att återfå känslan om en normal kvinnlig kropp och identitet 

Det var viktigt för kvinnorna att åter få tillbaka känslan av att de var kvinnliga, vackra och 

normala. Till följd av detta använde många kvinnor bröstprotes. Användandet av bröstprotes 

var något som kvinnorna var positiva inför. Det gjorde att kvinnorna kände sig bättre till 

mods, både inför sig själv och andra. Bröstprotesen gjorde att kvinnorna kände sig balanserad 

på båda sidor och att de inte längre var snedfördelade. Protesen hjälpte dem även att dölja 

sjukdomen för utomstående (Bredin, 1999; Landmark & Wahl, 2002; Moore, 2001; Thomas-

MacLean, 2005). Protesanvändning hade även en bra effekt för kvinnornas figur, det hjälpte 

dem att se proportionerlig ut inför andra (Lugton, 1997). Det var dock svårt för de mörkhyade 

kvinnorna att få en protes med rätt hudfärg. De Afro-amerikanska kvinnorna ansåg att bröst-

cancer var en sjukdom som bara var anpassade för vita kvinnor. Kvinnorna var mycket be-

svikna över att de inte fick möjlighet att få en protes, som var anpassad för mörkhyade kvin-

nor. Trots detta så valde de mörkhyade kvinnorna att använda bröstprotes, till följd av den 

förbättrade formen på deras kroppar (Moore, 2001; Wilmoth & Sanders, 2001).  

 

”It made such a difference after two days, because I was balanced on 
both sides better and the prosthesis is basically the same weight as a 
normal breast.” (Thomas-MacLean, 2005, p. 204). 
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“When I first went for my prosthesis, there were not black ones, only 
white ones. You could tell this was not me, it wasn’t chocolate. I’m 
chocolate. I need a chocolate-colored boob.” (Wilmoth & Sanders, 2001, 
p. 877).  

 

 

Bröstrekonstruktion var även något som kvinnorna i studierna var mycket positiva inför. När 

kvinnorna blev erbjuden bröstrekonstruktion återfick de ett hopp om framtiden. Det hjälpte 

dem även att åter få kontroll över sina liv. Detta gjorde att de kände sig värdefulla. Att få ett 

nytt bröst, gjorde att kvinnorna kände sig normala och som en hel kvinna. Bröstre-

konstruktionen hjälpte dem även att återfå sin kvinnliga identitet och känslan av att vara at-

traktiv (Holtzmann & Timm, 2005; Lloyd et al., 2000).  

 

”I feel that I still have my breast and I do not sense that I have lost some-
thing – and I guess that’s the fine thing with this type of surgery – that 
you get a sense of wholeness.” (Holtzmann & Timm, 2005, p. 313). 

 

 

Saknad i det sexuella livet 

Flera av studierna visade att kvinnorna även fick svårigheter i det sexuella livet efter opera-

tionen. Studierna visar att många av kvinnorna upplever mycket saknad över förlusten, detta 

till följd av flera olika saker. Utifrån detta valde vi att dela in denna kategori till subka-

tegorier. Detta för att varje aspekt skulle beskrivas på ett rättvist sätt. Den första subkategorin 

beskriver de känslor som uppstod i kvinnornas sexuella liv efter operationen. Den beskriver 

vilken saknad det innebar för kvinnorna, att inte längre ha samma känslighet och känsel i sina 

bröst och bröstvårtor som före operationen (Thomas-MacLean, 2005). Den andra subkatego-

rin beskriver att kvinnorna även upplevde förnedring till följd av den förändrade kroppen. 

Kvinnorna hade svårt att se sig själv som attraktiva inför det motsatta könet (Landmark & 

Wahl, 2001; Lloyd et al., 2000).   

 

Att känna saknad och ledsamhet över en försämrad känsel   

Många av kvinnorna i studierna upplevde en stor frustration i deras sexuella liv efter opera-

tionen. Detta var orsakat av att de kände att deras bröst fått en förändrad känsel efter opera-

tionen. Detta inkluderade även kvinnornas bröstvårtor. Att inte längre ha samma känslighet 

gjorde att förlusten blev svår. De talade om känslan att vara avdomnade. Detta gjorde att 

kvinnorna upplevde en saknad i det sexuella livet, att det var något som fattades. Detta resul-
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terade i att de inte längre kände samma njutning och sensualitet som tidigare när de blev 

smekta över det opererade området. Det förekom även att kvinnorna kände obehag när deras 

män smekte det opererade området. Ibland valde kvinnorna att säga åt sin man att undvika 

smekningar där. Trots detta så saknade kvinnorna dessa smekningar oerhört eftersom det hade 

varit en glädjande del av deras sexuella liv tidigare (Lloyd et al, 2000; Thomas-MacLean, 

2005; Takahashi & Kai, 2005; Wilmoth & Sanders, 2001).  

 

”You don’t have the same sensitivity. On the one side you may get stimu-
lation, whether it’s sexual or whatever it is, that you don’t get any more 
from that side.” (Thomas-MacLean, 2005, p. 203).  
 
 
“But sexually in bed they wee an important part of my life, and I did have 
tremendous feeling there. I haven’t got that, I miss that desperately.” 
(Lloyd et al., 2000, p. 479). 
 

 

Att förlora ett bröst var svårt, att dessutom förlora sina bröstvårtor som var en viktig del av 

deras sexuella liv, gjorde att förlusten blev mer påtaglig. Bröstvårtorna var en viktig del i det 

sexuella livet, eftersom de var den del av bröstet som var mest känslig för beröring. Kvin-

norna i studien beskrev att bröstvårtorna var en viktig erogen zon i deras sexuella liv. Som ett 

resultat av detta blev förlusten svår (Lloyd et al., 2000). Kvinnorna upplevde även en stor led-

samhet och saknad när de inte längre blev smekta över sina bröst. Detta var något som de ti-

digare hade upplevt som ett mycket positivt inslag i det sexuella livet. Att inte längre bli 

smekt över sina bröst resulterade i att de inte längre upplevde sitt sexuella liv så tillfredsstäl-

lande, som det tidigare hade varit (Takahashi & Kai, 2005).  

 
 
 ” You know it starts with kissing on the mouth then gradually goes down. 
But after the surgery he skips the breasts. In the beginning I felt some-
thing was missing. It was not entirely satisfactory. I guess men would feel 
the same way...” (Takahashi & Kai, 2005, p. 1284).  
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Att känna förnedring 

Kvinnorna i studierna upplevde varierande svårigheter i det sexuella livet till följd av deras 

förlorade bröst. Kvinnorna var eniga om att deras sexuella liv blev lidande efter operationen. 

Känslor av förnedring när de var tillsammans med en man förekom. Flera av kvinnorna blev 

mycket sårade, när deras partner kommenterade deras förändrade kroppar. En make ansåg till 

och med att kvinnans kropp var avskyvärd efter det operativa ingreppet. Det var mycket för-

nedrande för kvinnorna att få kommentarer, om att deras kroppar inte längre var så vackra 

som de tidigare hade varit.  Detta sårade dem djupt. Det gjorde att de kände sig okvinnliga 

och inte sexuellt attraktiva inför sin partner. Detta resulterade i att kvinnorna inte längre kun-

de njuta av sitt sexuella liv som de hade gjort före operationen (Landmark & Wahl, 2001; 

Lloyd et al., 2000; Lugton, 1997; Takahashi & Kai, 2005).  

 

”But when [husband] saw it, it was like, he just couldn’t believe it. You 
know, he sort of, Oh my God, what have you done, its awful, it looks ter-
rible blah blah.” (Lloyd et al., 2000, p. 479). 

 

 

Att få stöd och känna rädsla i sin relation 

När kvinnorna förlorade ett bröst blev även hennes partner berörd. Denna kategori beskriver 

vad som kan vara positivt och negativt i kvinnornas relation med sin partner. Båda dessa 

aspekter är viktiga att belysa. I den första subkategorin beskriver kvinnorna vilken betydelse 

det har för dem att få stöd ifrån sin partner (Lugton, 1997). Den slutgiltiga subkategorin be-

skriver det faktum att kvinnorna även upplevde mycket rädsla för negativa reaktioner från sin 

partner (Takahashi & Kai, 2005).  

 

Att få stöd och bli bekräftad 

Det var otroligt viktigt för kvinnornas självkänsla och identitet att få stöd ifrån sin partner. 

Det var viktigt för dem att få bekräftelse på att de fortfarande var attraktiva och älskade. Vissa 

av kvinnorna i studierna menade även att deras äktenskap hade blivit djupare i samband med 

operationen. Detta stora stöd gjorde att kvinnorna kunde hantera sin situation på ett bättre sätt 

(Lackey et al., 2001; Lloyd et al., 2000; Lugton, 1997). Detta styrks i en studie av Landmark 

och Wahl (2002). Det var mycket värdefullt för kvinnorna att få stöd, både känslomässigt och 

praktiskt, ifrån sin partner. Detta stöd bidrog till att kvinnornas vilja att kämpa mot sjukdomen 

förstärktes (Landmark & Wahl, 2002).  
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”I said how do you feel? Are you gonna see me as half a woman, or will I 
no longer be able to please you physically, sexually or whatever? He 
said, “Barbara, I don’t even see you as that. I didn’t marry you because 
you had two breasts”. (Lackey et al., 2001, p. 523). 
 
 

Att känna rädsla för sin partners reaktioner 

Kvinnorna i studierna kände rädsla över hur deras partner skulle reagera när de såg kvinnor-

nas förändrade kroppar och bröst. Kvinnorna upplevde även rädsla för att visa sig nakna, samt 

att deras partner skulle ta på deras kroppar och då främst den sida där bröstet var borta. All 

denna rädsla berodde på att kvinnorna var övertygade om att deras partner inte längre skulle 

anse att de var vackra och attraktiva längre, samt att de skulle tappa sitt intresse för kvinnorna. 

Vissa av kvinnorna var övertygade om att deras förändrade kroppar skulle väcka avsky hos 

sin partner, som då skulle resultera i att han lämnade henne (Bredin, 1999; Lackey et al., 

2001; Lugton, 1997; Takahashi & Kai, 2005).  

 

”The shape of the breasts and the positions of the nipples were so differ-
ent from each another. The deformity was so obvious that I got extremely 
anxious how my husband would feel if he saw me.” (Takahashi & Kai, 
2005, p. 1284).  
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att förlora ett bröst 

utifrån kvinnlig kropp och identitet, sexualitet och relationen med partnern. Analysen resulte-

rade i tre kategorier; Förlust av en förändrad kropp och att få en ny identitet, Saknad i det sex-

uella livet, Att få stöd och känna rädsla i sin relation. Dessa kategorier indelades i subkatego-

rier. Detta för att resultatet skulle framträda tydligare och att alla dimensioner skulle beskrivas 

på ett rättvist sätt. 

 

I kategorin förlust över en förändrad kropp och att få en ny identitet, visade resultatet att 

kvinnorna upplevde att de inte längre kände igen sig själva, de kände sig annorlunda. De kän-

de att deras kroppar var sneda och deformerade efter operationen. Detta styrks i en studie av 

Roberts, Livingston, White och Gibbs (2003). Roberts et al. (2003) beskriver att kvinnorna 

kände sig onormala och annorlunda till följd av det förlorade bröstet. I en studie av Engel et 

al. (2004) beskriver författarna att den kroppsliga imagen är en viktig faktor i kvinnans värld. 

Att få en förändrad kropp är en stor psykisk påfrestning för kvinnan. Denna förändrade kropp 

kan leda till att kvinnan känner sig mindre attraktiv och feminin än de tidigare var. Enligt Kra-

lik, Koch och Telford (2001) kan kvinnor få en annan relation till sin egen kropp när sjukdom 

inträder. Detta innefattar inte bara kvinnor som fått bröstcancer, det innefattar även andra 

sjukdom som ger kroppsliga förändringar. Detta återspeglas i deras självbild och ger känslor 

av osäkerhet och sårbarhet. Enligt en studie av Kralik et al. (2003) upplever även kvinnor som 

fått diagnosen multiple skleros (MS) svårigheter. En kvinna upplevde att hennes kropp hade 

blivit en stor börda eftersom sjukdomen hade tagit ifrån henne förmågan att agera självstän-

digt. Kvinnorna kände sig fula och kraftlösa till följd av att deras kroppar hade förlorat myck-

et av muskelstyrkan.  

 

Kvinnorna kände sig även ofullständiga efter operationen. De kände sig inte längre som en 

fullständig kvinna. Resultatet från denna kategori styrks i en studie av Kralik et al. (2001). 

Kralik et al. (2001) beskriver i sin studie att det västerländska kvinnliga idealet är att vara 

smal, ha fin figur och att vara frisk. Men verkligheten är en helt annorlunda. Kvinnor bär en 

blandning av olika kroppsformer. Detta kan sjukdom ändra på. En operation där en kvinna tar 

bort sitt bröst ger kroppsliga förändringar som då drabbar kvinnans identitet. Roberts et al. 

(2003) och Rowland, Desmond, Meyerowitz, Belin, Wyatt och Ganz, (2000) beskriver i sina 

studier att kvinnorna som opererades för bröstcancer saknade sin kvinnliga identitet, eftersom 

känslan av att vara attraktiv hörde samman med brösten. Kvinnorna menade att kvinnligheten 
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hörde samman med att ha två bröst. Enligt studien av Kralik et al. (2003) hade kvinnorna med 

sjukdomen MS även svårt att känna sig som en riktig kvinna, maka och mor. Detta var en 

följd av att deras försvagade kroppar gjorde att de inte längre kunde göra saker som de tidi-

gare hade gjort. Det var saker som var förknippade med deras roll som kvinna.    

 

I denna studies resultat, framkom det även att användandet av bröstprotes hjälpte kvinnorna 

mycket. Detta styrks i studier av Contant, Wersch, Menke-Pluymers, Wai, Eggermont och 

Geel, (2004); McPhail och Wilson, (2000); Rowland et al. (2000); Roberts et al. (2003). Row-

land et al. (2000) beskriver hur viktigt det var för kvinnorna att få tillbaka känslan att vara 

kvinnliga, vackra och normala. För att uppnå detta valde många kvinnor att använda bröstpro-

tes. Användandet av bröstprotes var något som de flesta kvinnorna var positiva inför. Bröst-

protesen gjorde att kvinnorna kände sig balanserad på båda sidor och att de inte var snedför-

delade längre. Protesen hjälpte dem även att dölja sin sjukdom för utomstående. Contant et al. 

(2004) beskriver i sin studie att kvinnorna upplevde sin kropp som kvinnligare när de använde 

bröstprotes. Det stärkte också deras kvinnliga identitet. Detta styrks i en studie av McPhail & 

Wilson (2000). Bröstprotesen gjorde att kvinnorna kände sig mer symmetrisk samt att det 

hjälpte dem att dölja sjukdomen för utomstående. Detta resulterade i en stärkt självkänsla och 

kvinnlig identitet. Enligt en studie av Roberts et al. (2003) var kvinnorna positiva till att an-

vända bröstprotes. Den hjälpte kvinnorna att känna sig feminina och normala. Innan de fick 

bröstprotes kände de sig besvärade av att använda kvinnligt skurna kläder, detta till följd av 

att de inte kände sig normala.  

 

Enligt denna studies resultat var de flesta kvinnor mycket positiva till att rekonstruera sina 

förlorade bröst. Resultatet visade att detta gav kvinnorna ett hopp om framtiden samt att de 

hjälpte dem att åter känna sig som en hel och attraktiv kvinna. Detta styrks i studier av Nissen, 

Swenson och Kind (2002). Studien beskriver att kvinnor valde detta för att känna sig som en 

hel kvinna, både ur ett fysiskt och mentalt perspektiv. Studien beskriver även hur kvinnor som 

var fysiskt aktiva och gjorde en bröstrekonstruktion av båda brösten, kände sig tacksam att 

kunna använda behå utan protes. De upplevde att deras kropp var symetrisk och att de kunde 

använda kläder som förstärkte deras kvinnlighet (Nissen et al., 2002). I en studie av McPhail 

och Wilson (2000) beskriver de hur kvinnorna som har gjort en bröstrekonstruktion, inte kän-

de samma problem relaterat till sin kroppsliga identitet, som de kvinnor som inte hade ge-

nomgått en bröstrekonstruktion. Detta styrks i en studie av Fung, Lau, Fielding, Or och Yip 

(2001). Fung et al. (2001) beskriver att kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion upple-
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ver mindre stress över sin förändrade kropp. De känner sig även mer nöjd över sin kropp än 

de kvinnor som inte har valt denna rekonstruktion.   

 

 I kategorin saknad i det sexuella livet, visade resultatet att många kvinnor upplevde en stor 

saknad i det sexuella livet. Detta var till följd av att bröstens och bröstvårtornas känslighet 

hade blivit förändrad efter operationen. Kvinnorna kunde inte känna samma njutning som ti-

digare, när de blev smekta över det opererade området. Detta styrks i en studie av Walsh, Ma-

nuel och Avis (2005). Walsh et al. (2005) beskriver att många kvinnor upplever problem i det 

sexuella livet. Detta var ett problem som var ett resultat av det kirurgiska ingrepp, som hade 

förändrat deras kroppar. I en studie av Chamberlain Wilmoth, Coleman, Smith & Davis 

(2004) beskriver kvinnorna att det kirurgiska ingreppet på deras bröst hade inverkan på njut-

ningen i det sexuella livet. De hade svårare att uppnå orgasm, eftersom brösten som är en ero-

gen zon, hade en förändrad och minskad känslighet än tidigare. Detta problem beskrivs i en 

studie av Kralik et al. (2001). Kralik et al. (2001) menar att många människor med svåra sjuk-

domar får problem med att få orgasm i samband med samlag, eftersom de inte kan riktigt 

koppla av och njuta av sexualakten.    

 

Resultatet i denna kategori visade även att kvinnorna upplevde en stor saknad av att inte läng-

re bli smekt över sina bröst. Detta resulterade i en sämre sexuell tillfredsställelse. Enligt studi-

er av Engel et al. (2004) och Kriss och Kraemer (1986) är detta inte en ovanlig upplevelse. 

Engel et al. (2004) beskriver att kvinnor som förlorat ett bröst få en sämre sexuell tillfreds-

ställelse. Kralik et al. (2001) belyser även det faktum att när kvinnorna haft ett bra sexualliv 

tidigare, blev förändringen drastisk. Kvinnorna som hade konstanta smärtor upplevde inte be-

röring så positivt som det tidigare hade varit. Det som tidigare hade varit skönt, var nu smärt-

samt. Detta resulterar i att kvinnorna undviker saker som de tidigare har upplevt som positivt. 

Detta styrks i studier av Kriss och Kraemer (1986). Den studien visade även att kvinnorna 

hade svårigheter att låta sina partner ta på deras bortopererade bröst, detta orsakade att de 

kände en stor ledsamhet, att det var något som saknades.  

 

Kvinnorna i studierna kände även förnedring och frustration i det sexuella livet. Det fanns en 

stor rädsla för att bli smekt över det opererade området till följd av att de var rädda för att stö-

ta bort sin partner, att de inte skulle vara sexiga och attraktiva genom sin förändrade kropp. 

Detta styrks i studier av Kriss och Kraemer, (1986); Yurek, Farrar och Andersen, (2000). 

Kriss och Kraemer (1986) belyser att kvinnor som förlorat ett bröst ofta får svårigheter i det 
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sexuella livet. Detta är en följd av de inte kan förlika sig med sin förändrade kropp. Svårig-

heterna hör även ihop med att de fått ett sämre självförtroende och en sämre kroppsbild. De 

kan inte längre se sig själv som attraktiva kvinnor. Detta leder då till ett sämre sexualliv och 

en sämre lust. Yurek et al. (2000) beskriver att kvinnor med en negativ sexuell självbild, har 

en lägre sexuell aktivitet, till följd av stress över sin egen kropp och kvinnlighet. Kvinnorna 

har en lägre sexuell känslighet och mer känslor av skam i det sexuella livet. Kralik et al. 

(2001) betonar att detta leder till utmaningar i det sexuella livet. Många kvinnor har mycket 

svårt att låta sin partner ta på deras kroppar och detta gör att kvinnan känner sig mindre värd 

och attraktiv. 

 

I kategorin att få stöd och känna rädsla i sin relation visade resultatet hur viktigt det var för 

kvinnorna att få stöd från sin partner. Detta stöd var viktigt för deras självkänsla och identitet. 

Det gjorde att kvinnorna kunde uppleva sig som attraktiva och älskade. Detta styrks i studier 

av Carlson, Ottenbreir, St. Pierre och Bultz, (2001); Kralik et al., (2001); Lindop och Cannon, 

(2001); Landmark, Strandmark och Wahl, (2002); Thewes, Butow, Girgis och Pendlebury, 

(2004). Kvinnorna upplevde ofta att det bästa stödet var, det stöd de fick från sin närmaste 

omgivning och då främst sin partner. Detta stöd kunde hjälpa kvinnorna att tygla sin värsta 

oro och stärka deras självkänsla. Kvinnorna hade även ett behov av att bli sedda, hörda och 

förstådda i sin specifika situation, detta kunde uppnås med ett gott socialt stöd (Carlsson et al., 

2001; Landmark et al., 2002; Thewes, 2004). I studier av Landmark et al. (2002), Lindop och 

Cannon (2001) och Wimberly, Carver, Laurenceau, Harris och Antoni (2005) visar det sig att 

kvinnor som får ett bra stöd, hanterar situationen på ett bättre sätt. Detta stöd har en skyd-

dande inverkan, både på förhållandet och på sjukdomen. Detta gjorde att deras förhållande 

blev djupare eftersom de hjälpte varandra igenom sjukdomsprocessen. Stödet gjorde även att 

de upplevde en högre livskvalitet. Lindop och Cannon (2001) och Kralik et al. (2001) påvisar 

även att kvinnorna behövde mycket stöd där deras kvinnlighet och kroppsbild var berörd. Det 

var viktigt att deras partner visade att han accepterade förändringarna som operationen hade 

resulterat i. Det var positivt för kvinnorna när de fick detta stöd genom kroppslig kontakt med 

sin partner. 

 

I denna litteraturstudie framkom det även att kvinnorna kände mycket rädsla i sin relation. De 

var rädda för sina partners reaktioner. Det förekom även rädsla för att visa sig naken, samt att 

rädsla för att deras partner skulle ta på den sida där bröstet var borta. Kvinnorna var överty-

gade om att detta skulle göra att deras partner skulle känna avsky och då lämna dem. Detta 
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styrks i en studie av Wimberly et al. (2005). Wimberly et al. (2005) beskriver att kvinnorna 

var rädda för deras partners negativa reaktion. De var mycket rädda för att stöta bort sin part-

ner till följd av deras förändrade kroppar. Kralik et al. (2001) belyser även det faktum att 

kvinnorna ibland kände viss skuld i relationen till följd av att de hade drabbats av sjukdom. 

Enligt Lindop och Cannon (2001) var denna rädsla inte lika stor hos kvinnor (54+) som levde 

i förhållanden sedan många år tillbaka. Kvinnorna ansåg inte att deras förändrade utseende 

hade så stor inverkan på deras kvinnlighet, eftersom de levde i trygga förhållanden där vän-

skap och förtroende var starkt etablerat. 

 

Enligt Schwartz och Plawecki (2002) har alla behandlingsmetoder inom cancervården en ne-

gativ effekt på det sexuella. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser detta behov hos pati-

enten och tar detta ansvar. Sjuksköterskor bör lägga ned en stor del av sitt arbete kring männi-

skans självbild, runt människans relationer och individuella livsstilar och finna sexualitet, som 

en komponent i den holistiska vården. Holistisk vård och omvårdnad innebär att sjuksköters-

kan ser hela personen som en helhet (Schwartz & Plawecki, 2002). Enligt en studie av 

Northcott och Chard (2000) är frågor som rör ämnet sexualitet mycket tabubelagt. Det är där-

för viktigt att sjuksköterskor vågar ta initiativ att informera om sexuella problem som kan ske 

i samband med sjukdom. Enligt Mick, Hughes och Cohen (2004) måste det läggas ned ade-

kvat med tid, för att diskutera vilken effekt behandlingen har för människans utseende, själv-

förtroende och den sexuella funktionen. 

 

I varje patientkontakt måste sjuksköterskorna arbeta så att patienten upplever en god livskva-

litet (Mick et al., 2004). Sjuksköterskor har en viktig roll i omvårdnaden. De har en väsentlig 

uppgift med att förändra synen på den sexuellt fulländande kroppen. Det är ofta svårt för 

kvinnor att tala om deras förändrade kroppar och sexualitet. Till följd av detta, är det viktigt 

att sjuksköterskan tillåter och inbjuder kvinnan till samtal som berör dessa ämnen (Kralik et 

al., 2001). Kralik et al. (2001) beskriver även i sin studie att kvinnor med kroniska sjukdomar 

ofta inte får en professionell hjälp när det handlar om frågor som rör deras sexuella liv. Kvin-

norna beskriver hur obekväma sjuksköterskorna blev, när kvinnorna talade om sex och sexua-

litet. Detta resulterade i att kvinnorna inte gärna diskuterade frågor i detta ämne. 

 

Enligt en studie av Mick et al. (2004) har sjuksköterskor en viktig roll i att hjälpa patienter att 

återfå en känsla av normalitet efter en cancerdiagnos med dess behandling. Fleming och Kle-

inbart (2001) belyser att obehandlade sexuella problem kan påverka människans totala livs-
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kvalitet och då även relationen till sin partner. Detta kan medföra att människan undviker in-

tim kontakt så att relationen till slut spricker. Enligt Mick et al., (2004) kan patientens livs-

kvalitet stärkas genom att integrera information om sexualitet i den kliniska verksamheten. 

Till detta har en modell utarbetats som benämns ”BETTER”. BETTER-modellen skapades 

som ett verktyg att hjälpa sjuksköterskor att inkludera sexualitet i omvårdnaden av patien-

terna. Denna modell berör flera aspekter i människans sexualitet som t ex sexuell funktion, en 

sammansättning av känslor och beteenden som är specifikt till könet, sexuell aktivitet och kär-

leken och omsorgen som åtföljs samt kroppsbild, könsroll, familjen och sociala roller samt 

erotik.  

 

När sjuksköterskor skall använda sig av BETTER-modellen bör hon förbereda patienten. 

Sjuksköterskor skall förklara att hon är angelägen kring frågor om livets kvalitet, detta inklu-

derar sexualitet. Dessa diskussioner bör hållas enskilt för att samtalet ska underlättas för pati-

enten. Det första är att föra ämnet om sexualitet på tal. Även om patienten inte kan svara på 

alla frågor så har sjuksköterskan öppnat frågan så att de kan tala om saker som de är bekym-

rade över. Sjuksköterskan skall vidare informera patienten att hon kommer att finna lämpliga 

resurser för att tala om deras farhågor. Även om inte tidpunkten är den rätta så måste patien-

terna vara medvetna om att de kan tala om detta ämne när de vill. Vidare skall även sjukskö-

terskan lära patienterna om behandlingens sidoeffekter. Dessa interventioner bör införas i pa-

tientens journal (Mick et al., 2004). 

 

Enligt Kuuppelomäki och Lauri (1998) möter sjuksköterskor dagligen etiska svårigheter i 

omvårdnadsarbetet. Att hjälpa människor när det handlar om hälsa och sjukdom är en moral 

verksamhet som är syftad att göra vad som är gott och välgörande och att undvika det är som 

dåligt och skadligt. Enligt en studie av Åström, Furåker och Norberg (1995) är erfarenhet en 

komponent av en människas kunskap. Hur en människa hanterar etiska problem beror på dess 

erfarenhet. Hur en människas beteende visar sig när det handlar om ett etiskt dilemma är rela-

terat till erfarenhet, känslor och omständigheter (Åström et al., 1995). 

 

Ett stort etiskt dilemma idag är att många doktorer och sjuksköterskor inte lyssnar på patien-

tens behov. Detta är ett resultat av att sjuksköterskor, till följd av stor arbetsbelastning, inte 

har nog med tid avsatt för detta viktiga ändamål. Det är patientens rätt att få god information 

när det gäller sjukdomen och dess behandling (Kuuppelomäki & Lauri, 1998; Sainio, Lauri & 

Eriksson, 2001). Sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden av kvinnor som opereras 
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för bröstcancer. Mycket av informationen som ges till kvinnorna framförs ofta av sjuk-

sköterskor. Den information som inte framförs på ett empatiskt sätt, eller som trivialiserar 

kvinnans situation, har en skadlig och negativ effekt på hennes livskvalitet (Brown, Koch & 

Webb, 2000). Kuuppelomäki och Lauri (1998) beskriver även att doktorer och sjuksköterskor 

ofta inte diskuterar behandlingen sinsemellan. Doktorer diskuterar med sina kollegor och 

sjuksköterskor diskuterar med andra sjuksköterskor. Detta resulterar i att patientens behov 

inte blir riktigt belyst.  

 

Enligt en studie av Kuuppelomäki och Lauri (1998) upplevde deltagarna att de inte var nöjda 

med den information som de fick av den behandlande läkaren. Deltagarna var dock nöjda med 

den information som de fick av sjuksköterskorna. Till följd av detta måste sjuksköterskorna 

vara medvetna om att patienterna får adekvat med information så att de kan deltaga i frågor 

rörande deras egen behandling. Det är viktigt att patienterna är införstådda med vad som 

kommer att ske i samband med behandling, vilka effekter den kommer att ha i deras fortsatta 

liv. Många gånger upplever även patienterna att de har en närmare relation till sjuksköterskan 

än till den behandlande läkaren. Detta gör att relationen mellan sjuksköterskan och patienten 

är närmare och mer personlig. Sainio et al. (2001) belyser även det faktum att patienterna ofta 

inte vill besvära personalen med frågor när de ser att de har mycket att göra. Detta måste sjuk-

sköterskorna vara medvetna om och ta hänsyn till. Sjuksköterskorna måste visa att de är in-

tresserade och villiga att lyssna till patienternas frågor och behov.  

 

Enligt en studie av Anderson (2001) upplever kvinnor som har hereditet för bröstcancer även 

etiska svårigheter. Idag finns det möjlighet att kontrollera om kvinnor bär på specifika gener, 

BRCA1 och BRCA2. Dessa gener visar om kvinnorna bär på anlaget att insjukna i bröst-

cancer i tidig ålder. Om kvinnan har denna gen kan hon erbjudas bilateral mastektomi i ett 

preventivt syfte. Detta innebär att kvinnan opererar bort sina båda friska bröst för att minska 

risken att få bröstcancer. Detta skulle minska dödligheten radikalt för dessa kvinnor. De psy-

kologiska följder som profylaktisk mastektomi ger är stora, till följd av detta ställs kvinnorna i 

denna situation i ett stort etiskt dilemma. En stor fråga är, till följd av de stora känslomässiga 

aspekter som behandling ger, är det värt att operera bort sina bröst för att ej behöva uppleva 

risken att insjukna i bröstcancer (Anderson, 2001).  

 

Det är dock viktigt att få information om varför kvinnor väljer denna behandling i ett före-

byggande syfte. Detta är mycket relevant, om kvinnorna inte är väl informerade kan de bli 
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mycket besvikna på resultatet. Om patienten har orealistiska förväntningar för hur de kommer 

att uppleva den efterföljande tiden, blir det svårt. Profylaktisk mastektomi reducerar risken för 

att insjukna i bröstcancer samt minskar risken för en tidig död, men det ger även många nega-

tiva följder. Förutom de operativa komplikationerna kan det även leda till en skev kroppsbild 

samt problem rörande den kvinnliga identiteten och sexualiteten. Det är viktigt att kvinnor 

som överväger denna behandling är väl informerad om dess för- och nackdelar. Kvinnorna 

behöver information om andra riskreducerande alternativ samt behandlingens begränsningar. 

De måste även få information om att behandlingen ger många känslomässiga reaktioner samt 

att det kosmetiska resultatet inte alltid är så tillfredsställande. Får kvinnorna genom denna 

preventiva åtgärd en större livskvalitet (Anderson, 2001). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) och Shenton (2004) finns det flera olika sätt att styrka 

en studies trovärdighet. Termen trovärdighet innebär att de fynd som görs i studien skall vara 

rimliga, de ska även kunna återfinnas i materialet. Deltagarna ska även kunna känna igen sig 

själva genom att läsa forskarens resultat. Trovärdigheten kan styrkas genom att forskaren väl-

jer den mest lämpliga metoden för insamlandet av arbetet. Det insamlade materialet måste 

även svara på forskarens fråga. Trovärdigheten styrks även av hur väl kategorier och teman 

stämmer överens med det insamlade materialet. Det är även viktigt att kategorierna utesluter 

varandra. Shenton (2004) belyser även att studiens trovärdighet stärks om andra experter, 

forskare eller deltagare granskar arbetet. En annan aspekt när det gäller trovärdighet är studi-

ens pålitlighet. Detta kan styrkas av att forskaren har varit noggrann i sin metodbeskrivning, 

att läsaren kan följa varje steg som forskaren tagit för att komma fram till sitt resultat. Trovär-

digheten kan även styrkas av studiens överförbarhet. Det innebär att studiens resultat kan ge-

neraliseras i ett annat sammanhang (Shenton, 2004). ). Det finns dock flera felkällor som 

forskare till kvalitativa studier kan möta. Det kräver mycket av forskaren för att det insamlade 

materialet skall beskrivas holistiskt. Det är även viktigt att forskaren har kunskap och är insatt 

i de problem som skall undersökas (Backman, 1998, s. 53). 

 

Trovärdigheten för denna litteraturstudie har styrkts genom användningen av återberättande 

citat från kvinnornas egna upplevelser. Trovärdigheten och bekräftbarheten förstärks även ge-

nom att litteraturstudien redovisar både artiklarna, metoden och analysen ingående. Detta gör 

att läsaren själv kan gå tillbaka till originalkällan med hjälp av referenser. De vetenskapliga 

artiklar som ingått i denna studie talar starkt och tydligt för likartade upplevelser hos kvinnor, 

detta styrker trovärdigheten. En aspekt som styrker trovärdigheten för denna studie, är att vi 
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har valt artiklar som är spridda över de olika kontinenterna. Resultatet visar att dessa upple-

velser är likartade, oberoende på var i världen kvinnorna befinner sig. Enligt denna studies re-

sultat är det inte några specifika skillnader i kvinnornas upplevelse av att förlora ett bröst, 

oavsett deras kulturella bakgrund. Trots detta, kan resultatet inte generaliseras till alla kvinnor 

som genomgått denna behandling, men den kan överföras till andra liknande situationer när 

kroppen har blivit förändrad till följd av sjukdom eller behandling.  

 

En faktor som kan begränsa denna studie, är att vi inte har berört de olika åldersaspekterna för 

deltagarna i de utvalda studierna. Vi valde att inkludera alla kvinnor i denna studie, oberoende 

deras åldrar. Resultatet kan ha blivit annorlunda om vi valt att begränsa kvinnornas olika ål-

dersgrupper. Detta resulterar i att denna studie inte blir generaliserbar. En annan betydande 

faktor som kan inverka negativt på trovärdigheten i denna studie, är att all litteratur har 

genomgående varit engelskspråkig. Till följd av detta har det varit nödvändigt med en nog-

grann översättning till det svenska språket, detta för att inte tappa viktigt innehåll. Denna litte-

raturstudies trovärdighet styrks genom att arbetet har blivit granskade av flera utomstående 

deltagare, under tre olika seminarier. Syftet med dessa seminarium har varit att förbättra arbe-

tet under studiens arbetsprocess. Trovärdigheten för denna studie styrks även genom att hela 

arbetsprocessen har genomförts av två personer. 

 

SLUTSATSER 

Bröstcancer är ett ständigt aktuellt område där det bedrivs mycket forskning. Det är viktigt att 

forskning om denna sjukdom bedrivs. Detta för att minska dödligheten och för att kvinnorna 

ska uppleva en god livskvalitet, trots ett förlorat bröst. Denna sjukdom och dess behandling 

har under de senaste åren även blivit mycket upplyst genom media. Det hålls årligen galor till 

förmån för bröstcancerforskning, detta för att få in pengar för vidare forskning.  

 

Genom denna litteraturstudie kan sjuksköterskor få en bättre förståelse för hur kvinnorna upp-

lever sin egen kropp och identitet när de förlorar ett bröst. Sjuksköterskor kan då informera 

kvinnorna om vilka följder behandlingen kan få när de genomgår en mastektomi. Enligt Mick 

et al. (2004) och Schwartz och Plawecki (2002) måste all omvårdnad inriktas så att kvinnorna 

upplever en god livskvalitet. Sjuksköterskor måste se kvinnornas som en helhet och då inklu-

dera sexualitet som en komponent i den holistiska vården. Sjuksköterskor har en viktig upp-

gift när de skall hjälpa kvinnorna att återfå en känsla av normalitet efter en cancerdiagnos. 

Denna litteraturstudie visar då en omvårdnadsmodell som kan användas av sjuksköterskor när 
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de skall samtala om frågor kring kvinnornas sexualitet och kropp. Denna modell kan hjälpa 

sjuksköterskor vid samtal kring kvinnornas sexualitet så att kvinnorna upplever en god livs-

kvalitet och ett tillfredsställande sexuellt liv.   

 

Denna litteraturstudie fokuserade på upplevelsen av att förlora ett bröst. Det finns idag myck-

et forskning om bröstcancer. Trots detta, var det inte lätt att hitta nationellt publicerade artik-

lar som enbart tog upp denna del. Den mesta forskningen handlar om upplevelsen att leva 

med bröstcancer. Vi är medvetna om att hög ålder är den vanligaste orsaken till att kvinnor får 

sjukdomen bröstcancer och att de allra flesta är äldre när de får diagnosen. Trots detta, skulle 

det vara intressant med en kvalitativ undersökning hos kvinnor i åldersgruppen 25-45 år. Det 

vore även intressant att undersöka vilka faktorer som kan medverka till att kvinnorna upplever 

en hög livskvalitet, trots ett förlorat bröst. 

 

Denna litteraturgenomgång har beskrivit hur viktig en kvinnas bröst är för hennes kvinnliga 

kropp och identitet, sexualitet samt i hennes relation till sin partner. Som sjuksköterskor 

kommer vi att möta många kvinnor i denna situation. Till följd av detta kommer denna littera-

turstudie att ha en stor betydelse i vårt fortsatta omvårdnadsarbete. Det är av stor vikt att ha 

kunskap och förståelse för hur kvinnorna kan reagera när de förlorar ett bröst i samband med 

avlägsnandet av maligna tumörer. Genom denna studie kan sjuksköterskor lättare förstå kvin-

nornas situation och i framtiden främja för deras livskvalitet, som är ett av delmålen i sjuk-

sköterskans profession. 
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