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ABSTRAKT 
 
Titel: Spegel, spegel på väggen där, säger mig brösten vem jag är? En litteraturstudie 

om hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått sitt/sina bröst opererade.  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. 

Behandlingen består av kirurgi och eventuell tilläggsbehandling. Kvinnor som 

gjort mastektomi pga bröstcancer ställs inför beslutet om och när det ska göras en 

bröstrekonstruktion. Att drabbas av bröstcancer kan vara en komplex upplevelse som 

sjuksköterskan behöver ha kunskap om för att bemöta kvinnor med bröstcancer på 

ett professionellt sätt.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever det att 

ha fått ett eller båda brösten helt eller delvis bortopererade och eventuellt 

rekonstruerade. 

Metod: Litteraturstudien är grundad på nio kvalitativa artiklar som 

kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. Artikelsökningen utfördes i 

databaserna CINAHL och PsycINFO.  

Resultat: Att ha fått sina bröst opererade upplevdes som att kroppen, självbilden, 

relationer och livssituationen förändrades. 

Konklusion: Litteraturstudien visade att kvinnornas upplevelse av mastektomi och 

bröstrekonstruktion påverkade kvinnorna fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. 

Det är viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma kvinnans individuella behov av 

stöd och förstå vikten av att detta kan påverka kvinnans hela livssituation.  

Nyckelord: Bröstcancer, bröstkirurgi, kroppsuppfattning, självbild, upplevelse. 

  



 
 

ABSTRACT 

 
Title: Mirror, mirror on the wall, are my breasts the reflection of me at all? A 

literature study on the experiences of women with breast cancer, who have 

undergone breast surgery.  

Background: Breast cancer is the world’s most common form of cancer among 

women. Treatment is surgery and additional treatment. Women who undergo a 

mastectomy due to breast cancer face the decision of breast reconstruction. Suffering 

from breast cancer may be a complex experience that the nurse needs knowledge 

about in order to provide professional care. 

Purpose: The study aims at illustrating how women with breast cancer experience to 

have either one or both breasts taken away or to have made a reconstruction. 

Method: The study is based on nine quality assessed, analyzed and compiled 

publications. The search was conducted in CINAHL and PsycINFO. 

Result: Having ones breasts operated was felt to change the body, self -image, 

relationships and life situation. 

Conclusion: The study showed that mastectomy and breast reconstruction affected 

the women physically, psychologically, socially and existentially. It is important that 

the nurse acknowledges the woman’s individual need of support and understands its 

impact on the woman’s entire life situation. 

Key words: Breast cancer, breast surgery, body image, self-image, experience 
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BAKGRUND 

 

Incidens 

Bröstcancer är den näst mest frekventa cancerformen i världen och den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. År 2012 drabbades 1,67 miljoner kvinnor i hela 

världen (Ferlay et al., 2015). I Sverige är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor 

bröstcancer och svarar för cirka 30 procent av alla nydiagnostiserade cancerfall 

(Socialstyrelsen, 2014). År 2015 var antalet nya bröstcancerfall bland kvinnor i riket 

9382 kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). Över hälften av de som insjuknar är över 60 år 

vid diagnostillfället. Män kan också drabbas av bröstcancer, i Sverige insjuknar cirka 

40 män årligen (Öster, 2007). 

 

Diagnos och behandling 

Sannolikt uppstår sjukdomen genom ett komplicerat samspel mellan olika 

riskfaktorer såsom ärftlighet, tidig pubertet, inte fött barn, p-pilleranvändning, sent 

klimakterium och hormonersättning efter klimakteriet. En knöl i bröstet är det 

vanligaste symtomet men andra symtom kan vara knölar i armhålan, 

hudförändringar, indragningar i huden, samt blod eller vätska från bröstvårtan 

(Bergh och Emdin, 2008).  

 

I Sverige erbjuds idag, på Socialstyrelsens rekommendation, mammografiscreening 

till alla kvinnor mellan 40–74 år (Socialstyrelsen, 2016.) När en bröstförändring 

upptäcks görs trippeldiagnostik, dvs en klinisk undersökning vilket innebär noggrann 

anamnes och palpation av bröst samt inspektion av bröst- och lymfkörtelstationer, 

mammografi samt cytologi och/eller vävnadsbiopsi (Ingvar, 2012). Bröstcancer delas 

in i olika stadier från 0–4 utifrån storlek på tumören och dess spridning (Bergh och 

Emdin, 2008). 

 

Behandling av bröstcancer i Sverige utgår ifrån ett nationellt vårdprogram för 

bröstcancer som bygger på senaste forskning och evidens (Regionala Cancercentrum 

i samverkan, 2014). Behandling av bröstcancer består i första hand av kurativ kirurgi, 

men kan också innebära tilläggsbehandling med hormoner, cytostatika och 

strålbehandling. Bröstkirurgi utförs på olika sätt beroende på cancerstadium, ju 

mindre tumör desto mer av bröstet kan bevaras. Mastektomi innebär att hela bröstet, 
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dvs all bröstvävnad tillsammans med bröstvårta och vårtgård, opereras bort, ibland 

avlägsnas även lymfkörtlar i armhålan och kallas modifierad 

radikal mastektomi.  Partiell mastektomi, även kallat bröstbevarande kirurgi, innebär 

att endast tumören, dock med god marginal, opereras bort (Ingvar, 2012). 

 

Kvinnor som gjort mastektomi pga bröstcancer ställs även inför beslutet om och när 

det ska göras en bröstrekonstruktion. En rekonstruktion kan göras i direkt anslutning 

till mastektomin eller i ett senare skede. Ofta tas hänsyn till hur avancerad cancern 

är. Om det t ex behövs adjuvant behandling i form av strålning, rekommenderas att 

hellre göra en sen rekonstruktion då resultatet annars kan påverkas negativt. Vid 

bröstrekonstruktion används implantat eller autolog vävnad och i vissa fall både och 

(Baron, 2007). 

 

Att drabbas av bröstcancer och förlora ett bröst 

Bröstcancer påverkar kvinnans kroppsuppfattning och sexualitet. Upplevelsen av ens 

kroppsuppfattning beskrivs som jämförelsen mellan ens egna och andras uppfattning 

samt kulturella ideal (Sheppard och Ely, 2008). Kvinnans kroppsuppfattning och 

utseende påverkas när hon behandlas med mastektomi och ju större det kirurgiska 

ingreppet är desto mer negativ påverkan på kroppsuppfattningen, det kosmetiska 

resultatet och sexualiteten kan det ge. Att drabbas av bröstcancer kan upplevas som 

ett hot mot livet självt, en påminnelse om att livet är förgängligt. Samtidigt kan hotet 

mot den egna existensen göra att en intensiv kämpaglöd för att leva kan mobiliseras 

(Landmark och Wahl, 2002). En cancerdiagnos kan också påverka det sociala livet 

med arbete, familj och relationer. Hur det påverkar vardagslivet är mycket beroende 

av vilket liv kvinnan lever och hur hon kan anpassa sig till den nya kontexten av att ha 

en bröstcancerdiagnos (Salander et al., 2011). 

 

För att uppnå bästa resultat när det gäller behandlingen och den medicinska 

diagnostiken för bröstcancerdrabbade kvinnor måste en fungerande rehabiliterings- 

och omvårdnadsverksamhet finnas. I verksamheten ingår ansvar som planering och 

utförande av behandlingar, prevention och kontroll av komplikationer inklusive ge 

närstående och patienten stöd och information. Personalens förmåga till att ge god 

omvårdnad bottnar i en förståelse av den cancersjukas upplevelse av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2014). 
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Sjuksköterskan ska utöva omvårdnad där en värdegrund innebär öppenhet till 

patienter och anhöriga, ett förhållningssätt där sjuksköterskan genom respekt, 

eftertanke och etiskt bemötande skapar god omvårdnad i sitt yrkesutövande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan har fyra områden som ligger på hens 

ansvar, strävan efter god hälsa, förebygga ohälsa, återskapa hälsa samt lindra lidande 

(ICN, 2012). 

 

Enligt Umeå universitets modell för omvårdnad är sjuksköterskans möte med 

patienten det som utgör det centrala i omvårdnad och där förhållningssättet av att se 

patienten som en hel person med patientens hela liv, kropp, vilja och personlighet i 

fokus är centralt. Kroppen har av tradition varit i centrum i sjukvården och då oftast 

som den beskrivs inom anatomin och fysiologin vilket skiljer från den inom 

fenomenologin levda kroppen, dessutom består kroppen av så mycket mer än fysisk 

kropp, den inrymmer även behov som är psykologiska, biologiska, sociala och 

existentiella. Som sjuksköterska är det viktigt att förstå dessa olika perspektiv för att 

kunna ge en god omvårdnad. I vissa situationer och sammanhang har kroppen, hur 

den ser ut och fungerar, en stor betydelse och i andra situationer kan kroppen ses 

som något som patienten behöver skapa distans till för att kunna behålla sin 

självkänsla. När sjuksköterskan har ett förhållningssätt av att ha fokus på patienten 

som hel person, ett patientcentrerat förhållningssätt, kan hen förstå på vilket sätt 

patienten ser på sin kropp och anpassa omvårdnaden efter det (jfr Umeå Universitet, 

2015). I mötet med kvinnor som fått sitt/sina bröst opererade p.g.a. bröstcancer har 

det stor betydelse att förstå kvinnans upplevelse för att kunna möta hennes behov. 

 

För att öka kunskapen och fördjupa förståelsen av kvinnor med bröstcancer som 

genomgått mastektomi och eventuellt en rekonstruktion ämnar vi sammanställa 

litteratur som finns idag inom området.  

  

Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått 

ett eller båda brösten helt eller delvis bortopererade och eventuellt rekonstruerade. 
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Definition 

Vid bröstcancerkirurgi används olika typer av mastektomi, författarna har valt att 

genomgående i studien använda ordet mastektomi som ett samlingsnamn som avser 

någon form av bröstcanceroperation. 

  

METOD 

Författarna har gjort en litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning i 

syfte att fördjupa förståelsen som har med patienternas upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar eller behov att göra. Metodvalet grundade sig på att utforska och förstå 

ett fenomen relaterat till en patientgrupp. Författarna sökte empiriskt material i form 

av kvalitativa artiklar som kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes 

(Friberg, 2012).  

 

Sökmetoder 

För att hitta relevant vetenskaplig information till litteraturstudien söktes artiklar i 

databaserna CINAHL och PsycINFO. CINAHL innehåller material inom 

omvårdnadsområdet och PsycINFO innehåller material inom beteendevetenskap och 

psykologi (Karlsson, 2012). De sökord som användes var breast surgery, 

mastectomy, experience, quality of life, wellbeing, psychological, psychosocial, 

psychology, body-image och reconstruction. Dessa sökord fick författarna fram i 

samråd med bibliotekarie vid testsökning där relevanta ord framkom via titlar, 

abstrakt och ämnesord. Dessa sökord valdes för att de svarade mot syftet med 

studien. För att avgränsa antalet träffar användes de booleska operatörerna AND och 

OR, publiceringsår 2006 och framåt, kvinnor och åldersspannet 18 och uppåt. Endast 

peer reviewed artiklar användes då dessa är granskade av andra forskare och därmed 

säkerställdes kvaliteten på artiklarna (Karlsson, 2012). Då författarna endast förstår 

engelska och svenska, användes engelska som språk som en begränsning i sökningen. 

Artikelsökningarna redovisas i en söktabell (Bilaga 1). 

 

Urval 

Författarna började med att söka i databaserna var för sig med valda sökord och 

begränsningar. Utifrån de träffar sökningen gav gjordes tillsammans ett första urval 

på titlar som överensstämde med syftet (Karlsson, 2012). Artiklar som handlade om 

profylaktisk mastektomi, plastikkirurgi som ej var bröstcancerrelaterad, artiklar som 
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handlade om annan cancerbehandling t ex strålning samt bröstcancerdrabbade män 

exkluderades. Inklusionskriterierna bestämdes till att det skulle vara kvalitativa 

studier, handla om kvinnor som gjort mastektomi och ev. även rekonstruktion på 

grund av bröstcancer. Artiklarna skulle vara publicerade från 2006 fram till dags 

datum, för att få den senaste forskningen. Steg två i urvalsprocessen var att granska 

abstrakten där artiklar valdes ut som motsvarade syftet. I steg tre lästes artiklarna 

igenom i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall (Friberg, 

2012). (Bilaga 2). Med hjälp av granskningsmallen kan studier bedömas ha hög, 

medel eller låg kvalitet. Av de nio artiklarna som kvalitetsgranskades bedömdes åtta 

artiklar ha hög kvalitet och en artikel hade medelhög kvalitet (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2014). Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

har utförts av båda författarna gemensamt vilket stärker trovärdigheten av 

litteraturstudien (Wallengren och Henricson, 2012). De nio artiklarna som valdes ut 

till resultatet presenteras i en artikelöversikt (Bilaga 3). 

 

Analys 

För att få en uppfattning om vad artiklarna verkligen handlade om läste författarna 

artiklarna i sin helhet flera gånger (Friberg, 2012). Författarna använde sig av en 

analys inspirerad av kvalitativ innehållsanalys när de analyserade resultaten i 

artiklarna. Kvalitativ innehållsanalys innebär att tolka texter och hitta det som är 

gemensamt och det som inte är gemensamt i texterna. Författarna bearbetade 

artiklarnas resultat var för sig och fick fram meningsenheter som svarade mot 

studiens syfte. Gemensamt sammanställdes och jämfördes meningsenheterna för att 

säkerställa att inget material förbisetts. Författarna arbetade med resultatanalysen i 

ett dokument där alla meningsenheter fördes in. Därefter kodades meningsenheterna 

och indelades i underkategorier och kategorier (jfr Danielsson, 2012). Under arbetet 

med kategorisering och underkategorisering omformulerades, i samarbete med 

handledaren, benämningarna på kategorier och underkategorier för att bättre svara 

mot syftet. Analysen resulterade i fyra kategorier och åtta underkategorier vilka 

presenteras nedan i (tabell 1). 
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Forskningsetik 

Den här studien är en litteraturstudie som genomförts på grundnivå, vilket betyder 

att författarna inte behövde söka ett etiskt godkännande (Kjellström, 2012). I syfte att 

försvara de mänskliga rättigheterna har olika forskningsetiska koder utvecklats, en av 

de första etiska koderna var Nürnbergkoden (Polit och Beck, 2010). Nürnbergkoden 

tillkom 1947 efter andra världskriget där det visade sig att människor använts för 

experimentella försök. I koden uppmärksammas särskilt vikten av att experiment 

aldrig får skada en deltagare samt betydelsen av frivilligt deltagande. 1964 kom 

Helsingforsdeklarationen, den är inriktad på medicinsk klinisk forskning och är den 

mest betydelsefulla och välkända samlingen etiska principer. Här framkom för första 

gången vikten av att en forskningsplan bör granskas utifrån etiska frågeställningar 

och att detta bör göras av oberoende granskare. 1978 kom Belmontrapporten i den 

beskrivs tre grundläggande principer; respekt för personer, göra gott, samt 

rättviseprincipen. Dessa skapar ramar för att ge stöd vid etiska dilemman.  

(Kjellström, 2012).  

 

I de flesta artiklarna författarna valt att ta med i resultatet framgick att de hade 

genomgått etisk granskning. Om det saknades information om etiskt godkännande i 

artikeln sökte författarna information i tidskriften där artikeln publicerats och det 

visade sig ha krav på etiskt godkännande (jfr Wallengren och Henricson, 2012). Det 

framkom även att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas. Författarna har 

uppmärksammat skillnader i artiklarnas framställning av etiska resonemang. I några 

av artiklarna beskrev forskarna mer ingående t ex att deltagarnas namn byttes ut och 

deltagarna fick fingerade namn, detta för att värna anonymitet och personlig 

integritet. Vissa forskare beskrev hur forskningsmaterialet förvarades så att inte 

obehöriga skulle kunna få tillgång till det, detta för att säkerställa konfidentialitet. I 

en av artiklarna erbjöds deltagarna samtalsstöd om behov uppstod under studiens 

gång, enligt göra-gott-principen (jfr Kjellström, 2012). 
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RESULTAT  

Analysen resulterade i fyra kategorier och åtta underkategorier. Resultatet visas i 

tabellform, se tabell 1. 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

 

 

 

Att uppleva att kroppen har förändrats 

 

En förändring av den yttre 

kroppsbilden 

 

 

En längtan till en normal yttre 

kroppsbild 

 

 

 

Att uppleva att självbilden har 

förändrats 

 

Kvinnligheten påverkas 

 

 

Identiteten påverkas 

 

 

 

Att uppleva att relationer har 

förändrats 

 

Påverkan på sociala relationer  

 

 

Påverkan på intima relationer 

 

 

Att uppleva att livssituationen har 

förändrats  

 

Anpassning till en ny livssituation 

 

 

Omvärdering av livsperspektivet 

 

Att uppleva att kroppen har förändrats 

Resultatet visar att kvinnor som genomgår mastektomi till följd av bröstcancer 

upplever en stympning och obalans i kroppen. Det framkommer en längtan att återfå 

den så normal som möjligt igen och att bröstrekonstruktion kan bidra till detta. 

Kategorin att uppleva att kroppen har förändrats delades in i två underkategorier en 

förändring av den yttre kroppsbilden och en längtan till en normal yttre kroppsbild.  

En förändring av den yttre kroppsbilden  

De kvinnor som genomgått mastektomi på grund av bröstcancer upplevde en känsla 

av att känna sig stympade, amputerade och att ha förlorat sin kroppsintegritet 

(Fallbjörk et al., 2012b, Piot-Ziegler et al., 2010). Enligt Freysteinson et al. (2012) 



8 
 

beskrev kvinnorna en rädsla att se sig i spegeln efter mastektomin, några av dem 

undvek detta in i det längsta på grund av en rädsla för vad spegeln skulle visa. Trots 

det upplevdes spegeln som en hjälp att konfronteras med sin förändrade yttre 

kroppsbild. I en studie (Piot-Ziegler et al., 2010) framkom kvinnors rädsla att 

mastektomin skulle orsaka upplevelsen att få ett manligt utseende. En annan aspekt 

på den förändrade kroppen var att mastektomin orsakade en obalans i kroppen, att 

kroppshållningen och stabiliteten i kroppen påverkades. En kvinna som hade relativt 

stora bröst beskrev att operera bort ett bröst skapade obalans i kroppen vilket gjorde 

det svårt för henne att vara fysiskt aktiv, några kvinnor upplevde asymmetrin så 

besvärande att de hellre sett att båda brösten opererats bort. Fallbjörk et al. (2012b) 

beskriver att en del kvinnor upplevde det mindre svårt att förlora ett bröst. 

Anledningar till detta kunde vara att de aldrig hade varit nöjd med sin byst, de hade 

ammat sina barn färdigt samt de var äldre och därmed upplevde att utseendet hade 

mindre betydelse. 

I flera av studierna framkom att de kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion 

på grund av mastektomi valde det på grund av att de kände sig obekväma med 

protesanvändning. Det fanns en rädsla hos kvinnorna att andra skulle se att de hade 

protes och se att de hade genomgått mastektomi (McKean et al., 2013, Begum et al., 

2011, Freysteinson et al., 2012). Enligt Rubin et al. (2012) gav den negativa bilden av 

kroppen ett minskat självförtroende och asymmetrin gjorde det svårt att bära vissa 

kläder. I denna studie som inkluderade afroamerikanska kvinnor framkom ett 

missnöje med proteser som inte hade rätt hudfärg.  

För kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion upplevdes resultatet olika. För en 

del kvinnor till det bättre och för andra till det sämre, oavsett förändrades bysten. En 

del kvinnor upplevde att det var positivt att de fått mindre bröst, det blev enklare att 

klä sig medan andra upplevde det svårt att bröstet/brösten inte såg ut som tidigare. 

Kvinnorna uttryckte ett missnöje med att det rekonstruerade bröstet upplevdes hårt 

och att det tydligt syntes vilket bröst som var rekonstruerat samt ett missnöje med att 

operationerna gett nya ärr (Fallbjörk et al., 2012a). 

En längtan till en normal yttre kroppsbild 

Analysen visade att det fanns en längtan att bli normal i kroppen igen. Det framkom 

att det handlade om att se normal ut inför sig själv men också inför andra (Denford et 
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al., 2011, McKean et al., 2013). Denford et al. (2011) fann vidare att det var viktigt att 

se naturlig ut, att så långt det var möjligt få återgå till det ursprungliga utseendet, inte 

en önskan att försöka förbättra utseendet. Kvinnorna ansåg att 

bröstrekonstruktionen hjälpte till att återställa till ett mer normalt utseende vilket 

också bidrog till emotionell hälsa. Vissa studier visade också på ett behov hos 

kvinnorna att uppleva symmetri, kunna ha de kläder som användes innan 

mastektomin och en önskan att se normal ut naken (Rubin et al., 2013, Piot-Ziegler et 

al., 2010, Freysteinson et al., 2012). Begum et al. (2011) beskriver att 

bröstrekonstruktionen blev en hjälp att ta bort påminnelsen om cancer och på så sätt 

återfå en känsla av normalitet. Vidare framkom i studien att en del kvinnor upplevde 

att de inte skulle klara sig utan bröst, de var tvungna att göra en bröstrekonstruktion 

för att känna sig normala.  

I en studie av Rubin et al. (2013) som beskrev afroamerikanska kvinnors upplevelser, 

framkom att kvinnorna i högre grad valde att inte göra en bröstrekonstruktion, 

istället accepterade de kroppen som den såg ut efter mastektomin. Om 

bröstrekonstruktion valdes föredrog dessa kvinnor att göra den med autolog vävnad 

istället för med implantat. Kvinnorna hade en tro på att kroppen var en gåva från Gud 

och att det var bättre att använda kroppsegen vävnad vid bröstrekonstruktion, att 

använda det Gud hade gett. 

Att uppleva att självbilden har förändrats 

I resultatet framkom att kvinnorna upplevde att deras självbild förändrades i 

samband med mastektomin. Det påverkade kvinnligheten som skadades och 

ifrågasattes, kvinnorna upplevde också att identiteten påverkades.   

Kvinnligheten påverkas 

Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde att det skadade kvinnligheten, att det 

tog bort en del av kvinnligheten. När kvinnorna såg sig själva utan kläder ifrågasatte 

de sin kvinnlighet (Fallbjörk et al., 2012b). De idealbilder som mötte kvinnorna 

dagligen via tidningsreklam, konst, genom samhällets normer och attityder där bröst 

framställs som en symbol för kvinnlighet, förstärkte kvinnornas upplevelse av att 

deras egen kvinnlighet inte var förenlig med dessa idealbilder (Piot-Ziegler et al., 

2010).  Piot-Ziegler et al. (2010) och Fallbjörk et al. (2012b) beskrev också att de blev 

begränsade, att de inte längre kunde eller vågade klä upp sig i vackra klänningar och 
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kvinnliga kläder med djup urringning. I Fallbjörk et al. studie (2012b) beskrev 

kvinnorna betydelsen av att förlora ett bröst olika. För någon upplevdes det som att 

det var inte var en stor sak medan andra upplevde det som att förlora sig själv. Piot-

Ziegler et al. (2010) fann att kvinnorna värderade sina bröst som en viktig kroppsdel 

och upplevde sorg över bröstförlusten med en efterföljande sorgeprocess som måste 

få ta tid. I studien med afroamerikanska kvinnor visade det sig att kvinnors attraktiva 

fokus ligger på stjärten och mindre på bysten vilket gjorde att kvinnorna upplevde 

förlusten av ett bröst mindre svår (Rubin et al., 2013). Studien av Piot-Ziegler et al. 

(2010) visade på att mastektomin ledde till en förlorad könsidentitet, att bli könlös. 

Kvinnorna upplevde att nödvändigheten av att operera bort ett bröst även utgjorde en 

förlust av identiteten som mamma och fertil kvinna samt påverkade möjligheten att 

kunna amma.  

Litteraturstudien visade att sen bröstrekonstruktion bidrog till att återställa 

kvinnligheten och att återskapa det normala (Fallbjörk et al., 2012b, Denford et al., 

2011). Direkt bröstrekonstruktion hjälpte kvinnorna att behålla kvinnligheten, några 

kvinnor uttryckte att det skulle varit traumatiskt att vakna upp efter kirurgin och bara 

ha ett bröst (Begum et al., 2011, McKean et al., 2013). Flera studier visade på att 

kvinnorna upplevde att bröstrekonstruktionen medförde frihet att välja kläder och att 

de kunde bära samma kläder som innan diagnos och behandling (Fallbjörk et al., 

2012b, McKean et al., 2013). 

Identiteten påverkas 

Elmir et al. (2010) fann i sin studie att när kvinnorna fick cancerbeskedet upplevdes 

det plötsligt och förstörande, det omslöt dem totalt och fanns ständigt i deras tankar. 

Enligt Piot-Ziegler et al. (2010) upplevde några av kvinnorna före mastektomin en 

oro över framtiden och vilka känslor och psykiska reaktioner de skulle uppleva när de 

konfronterades med sig själva och mastektomin. Mastektomin orsakade en djup 

identitetskris där kvinnorna upplevde det som att förlora sitt sanna jag. Kroppen 

upplevdes främmande och kvinnorna kände sig onormala i en plågad och förändrad 

kropp. Det fanns en rädsla att fysiskt gå tillbaka och se ut som en flicka igen. En 

kvinna uttryckte att hon inte kände sig som hel människa utan liknade ett monster. 

Kvinnorna i Freysteinson et al. (2012) studie fick se sig själva i spegel och 

spegelbilden hjälpte kvinnorna att bearbeta och förstå mastektomin, en del av den 

förändrade identiteten. I studierna av Denford et al. (2010) och Begum et al. (2011) 
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beskrevs att mastektomin tagit bort en del av deras självkänsla och identitet, och att 

bröstrekonstruktionen var en möjlighet att återskapa och anpassa sig till sitt nya jag. 

Att uppleva att relationer förändras 

Den tredje kategorin handlade om att uppleva att relationer förändras. Kvinnorna 

hade både positiva och negativa upplevelser av reaktioner och bemötande från andra 

människor. Det påverkade såväl relationer till familj, vänner och arbetskamrater som 

de intima relationerna. De två underkategorierna omfattade påverkan på sociala 

relationer och påverkan på intima relationer. 

Påverkan på sociala relationer 

Det framkom i flera studier att familj och vänner hade stor betydelse för kvinnor som 

på grund av bröstcancer fått sina bröst opererade. Kvinnorna upplevde att när det 

sociala nätverket ansträngde sig för att hjälpa till att påskynda tillfrisknandet bidrog 

det till deras totala känsla av glädje, styrka och vitalitet (Freysteinson et al., 2012, 

Elmir et al., 2010). Enligt Freystenson et al. (2012) blev det även en påfrestning på de 

sociala relationerna relaterat till att familj och vänner inte kunde vara ett stöd på 

grund av deras egna begränsningar som sjukdom, ålder eller arbete. En del vänner 

uppfattades som oförskämda, överkänsliga eller som att de inte brydde sig. Vidare 

beskrev Elmir et al. (2010) att sjukhusvistelsen till följd av operationen förändrade 

kvinnornas roll i familjen, en kvinna beskrev det som att det var fruktansvärt att inte 

vara närvarande.  

Flera studier visade på kvinnornas önskan att bli normala för barnens skull, vilket var 

en av anledningarna till att kvinnorna valde att göra en bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna uttryckte en oro för att barnen skulle tycka att det var jobbigt om de hade 

en mamma som såg annorlunda ut än andra mammor (Rubin et al., 2013, McKean et 

al., 2013). McKean et al. (2013) beskrev vidare att även arbetet och relationer till 

arbetskamrater påverkade dem, kvinnorna uttryckte en känsla av vilja vara diskreta 

och att det inte skulle synas att de opererat sina bröst. 

Påverkan på intima relationer 

Att genomgå bröstoperationen och förlora ett bröst ledde till kvinnors rädsla att 

förlora sin sexuella och attraktiva utstrålning gentemot deras partners (Elmir et al., 

2010). Kvinnor som levde utan fast partner upplevde det väldigt svårt att visa sig 

nakna i intima situationer (Fallbjörk et al., 2012b, Elmir et al., 2010). En kvinna i 
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Fallbjörk et al. (2012b) studie försökte efter mastektomin vara lika sexuellt aktiv som 

innan men upplevde sig begränsad, ville inte ta av behån och ville att rummet skulle 

vara mörkt. Svårigheten att fortsätta vara sexuellt aktiv framkom även i Elmir et al. 

(2010) studie där en kvinna uttryckte att hon inte ville ha sexuellt umgänge med sin 

man längre, det upplevdes skämmande och orsakade rädsla. I Piot-Ziegler et al. 

(2010) studie trodde kvinnorna att en bröstoperation skulle minska deras chanser till 

nya relationer och att de skulle behöva leva ensamma resten av livet. I samma studie 

upplevde kvinnorna rädsla för att intima och sexuella relationer skulle påverkas och 

ifrågasatte möjligheten till något som helst sexliv utan bröstrekonstruktion. Många av 

kvinnorna kände oro för att deras älskade inte skulle acceptera operationsområdet, 

där bröstet funnits, och eventuellt påverka sexlivet (Freysteinson et al., 2012). 

Kvinnorna upplevde även en rädsla att chockera, göra andra illa, speciellt i intima 

kontakter, som ledde till kommunikationsproblem och begränsningar av personlig 

frihet (Piot-Ziegler et al., 2010). För kvinnorna som levde i stabila förhållanden 

förändrades inte den sexuella relationen (Fallbjörk et al., 2012b). Upplevelsen av att 

deras män fortfarande älskade dem, att det spelade ingen roll att de saknade ett bröst 

framkom i både Fallbjörk et al. (2012b) och Piot-Ziegler et al. (2010) studier.  

Att uppleva att livssituationen förändras 

Den fjärde kategorin som framkom var att uppleva att livssituationen förändras. 

Kvinnorna upplevde att deras vardagsliv påverkades och att livet omvärderades 

genom att de behövde förhålla sig till bröstcancersjukdomen och dess behandling. De 

två underkategorierna som utkristalliserades i denna kategori var anpassning till en 

ny livssituation och omvärdering av livsperspektivet. 

Anpassning till en ny livssituation 

I en studie framkom det att några av kvinnorna upplevde bröstcancerdiagnosen med 

dess efterföljande mastektomi som en frustrerande, oplanerad medicinsk resa, något 

som de var tvungna att anpassa sig efter (Freysteinson et al., 2012). Elmir et al. 

(2010) beskrev kvinnornas upplevelse av att fortsätta med det dagliga hushållsarbetet 

och förvärvsarbetet i samband med mastektomin som övermäktigt. Att leva med 

rädsla och osäkerhet på grund av risken för recidiv av bröstcancern medförde att 

kvinnorna gjorde förändringar i sina liv. Det framkom också att kvinnorna hittade 

styrka genom att de klarade sig igenom mastektomin och besegrade cancern. 

Freysteinson et al. (2012) beskrev i sin studie att de kvinnor som efter mastektomin 
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sett sig själva i en spegel och bejakat det de såg upplevde att det resulterade i lidande, 

ett samtycke och en strävan mot framtiden. Lidandet innebar förtvivlan, sorgsenhet, 

frustration och sorg, samtycket innebar att de var tvungna att acceptera och anpassa 

sig till hur det såg ut och strävan mot framtiden innebar att tänka framåt, mot 

läkning och att tänka att de skulle komma över det här. 

Flera studier visade att för en del kvinnor var bröstrekonstruktion ett sätt att återfå 

ett normalt liv och ett sätt att slippa bli påmind om bröstcancern (Denford et al., 

2011, Begum et al., 2011, McKean et al., 2013). McKean et al. (2013) beskrev i sin 

studie att bröstrekonstruktionen möjliggjorde utförandet av vardagliga sysslor och 

deltagande i barnens aktiviteter. En kvinna beskrev hur viktigt det var för henne att 

kunna gå och simma och använda samma baddräkt som innan mastektomin.  

Oavsett om kvinnorna genomgått både mastektomi och bröstrekonstruktion eller 

endast mastektomi innebar det omvandling av identiteten och kroppen som krävde 

att kvinnorna anpassade sig. Kvinnorna var enligt författarna tvungna att 

omdefiniera vem de var, hitta ett nytt sätt att vara en kvinna och leva i den här 

världen (Piot-Ziegler et al., 2010). Denford et al. (2010) beskrev i sin studie att för en 

del kvinnor var det viktigaste att kunna leva sitt vardagliga liv och att kunna vara 

normal, att de fungerade var viktigare än hur de såg ut.  

Omvärdering av livsperspektivet 

När kvinnorna klädde av sig och mastektomin synliggjordes påmindes kvinnorna om 

bröstcancersjukdomen (Denford et al., 2011). Cancern hade tyst inkräktat i deras 

bröst och upplevdes som det sjuka, farliga bröstet som måste bort. Bli fri cancern 

upplevdes viktigast (Fallbjörk et al., 2012b, Piot-Ziegler et al., 2010). Piot-Ziegler et 

al. (2010) fann att mastektomin bidrog till en ökad kroppsmedvetenhet och en del 

kvinnor upplevde sorg över att inte accepterat sitt utseende innan mastektomin samt 

ångest och skam för att försummat sin kropp eller inte brytt sig om den. I några 

studier (Piot-Ziegler et al., 2010, Fallbjörk et al., 2012b, Rubin et al., 2013) beskrevs 

mastektomin vara en påminnelse om kampen mot cancern och att kvinnorna 

överlevt, att göra bröstrekonstruktion ansågs mindre betydelsefullt. McKean el al. 

(2013) fann att det sjuka bröstet upplevdes betyda död, smärta och lidande, och det 

rekonstruerade betydde ta kontroll och få sitt liv tillbaka, undvika att bli påmind och 

känna sig normal.  
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Kvinnorna uttryckte att erfarenheterna via bröstcancern och bröstoperationerna hade 

gett insikt om hur stark kroppen var och att den var skapt för att överleva, de 

upplevde sig även mer självsäkra som personer. Att leva med rädsla och osäkerhet för 

framtiden innebar att saker som kvinnorna önskat göra blev viktigare eftersom de 

upplevt döden svepa förbi enligt (Elmir et al., 2010). Piot-Ziegler et al. (2010) fann i 

sin studie att kvinnorna i stället för att varje dag leva i dysterhet, tänka; livet är här 

och nu, njut av det och ta det till vara. 

 

DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur kvinnor med bröstcancer 

upplever det att ha fått sitt/sina bröst opererade. I resultatet framkom att kvinnorna 

upplevde en förändring på både kropp och själ. De upplevde även att deras relationer 

och livssituationen påverkades till följd av mastektomin och en eventuell 

bröstrekonstruktion.  

Resultatdiskussion 

Vi kommer att diskutera resultatet utifrån omvårdnadforskaren Bob Price som 

utvecklat en modell som belyser hur individens kroppsuppfattning påverkas vid 

trauma och sjukdom. Price (1992) beskriver att drabbas av bröstcancer och genomgå 

mastektomi associeras till betydande förändringar av kroppsuppfattningen som är 

personliga för varje individ, och hur individen uppfattade sin kropp före sjukdomen. 

Han beskriver i sin modell att kroppsuppfattningen består av fem komponenter och 

innebär ett samspel mellan medvetna och omedvetna upplevelser. De tre första 

komponenterna består av kroppsrealitet, kroppsideal och kroppspresentation där 

kroppsrealitet innebär hur kroppen faktiskt är, till exempel ålder, hur vältränad man 

är och olika kroppsfunktioner. Kroppsideal återspeglar hur man önskar att kroppen 

skall se ut vilket påverkas av exempelvis kulturella och sociala normer. 

Kroppspresentation är på vilket sätt individen framställer sin kropp som via kläder, 

kroppsspråk och användning av hjälpmedel till exempel bröstprotes. De två 

ytterligare komponenterna är hur individen hanterar den förändrade kroppen och 

hur stödet från det sociala nätverket ser ut.  

Resultatet i denna studie visar att mastektomin orsakade kvinnorna svåra 

känslomässiga upplevelser att bemöta och försöka acceptera sitt nya kroppsutseende, 
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för många blev bröstrekonstruktion en hjälp till detta. Dock upplevde sig inte alla helt 

nöjda med bröstrekonstruktionens resultat. Liknande resultat återfinns i studier av 

Hill och White (2008) och Lindwall och Bergbom (2009) som fann att kvinnorna 

som genomgått mastektomi upplevde det som en kroppslig oförväntad förändring, 

högst personlig och av stor betydelse. De upplevde sig onormala på grund av den 

förändrade kroppen och var tvungna att försöka bli vän med den nya kroppen. I en 

studie av Fang et al. (2010) framkom att taiwanesiska kvinnor hade en dröm om en 

underbar framtid och hur fysiskt normala de skulle känna sig efter 

bröstrekonstruktionen, tyvärr fick de uppleva att deras nya bröst inte såg så normalt 

ut som de föreställt sig, utan fick kämpa med att acceptera bröstet. Positiva 

upplevelser av bröstrekonstruktionen fann Hill och White (2008) och Spector et al. 

(2011) där kvinnorna upplevde att de kunde anpassa sig till sitt nya bröst och 

upplevde känslan av att inte sakna något utan vara normal och hel igen. Price (1990) 

beskriver hur kroppsrealiteten, dvs hur individen uppfattar sin kropp, plötsligt kan 

förändras i samband med sjukdom. Kroppsrealitet är verkligheten hur kroppen ser 

ut, och inte alltid hur individen nödvändigtvis gillar att se den på. Han menar även 

att individens kroppsideal dvs önskan om hur kroppen ska vara, hotas genom 

förändringar av kroppsrealiteten. 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna upplevde svårigheter och en rädsla att 

betrakta sig själva i spegeln efter mastektomin, men att spegeln kunde vara ett 

hjälpmedel för många. Detta har även uppmärksammats i en studie av Lindwall och 

Bergbom (2009) som beskriver hur en kvinna använde sig av en spegel för att 

betrakta mastektomin och dess ärr, och hur hon tänkte att det utseendemässigt såg 

fint ut, men att hon upplevde sig annorlunda och att det tog tid innan hon såg sin 

kropp på ett positivt sätt. 

Resultatet i denna studie visade även på att kvinnligheten påverkades av 

mastektomin. Detta har även beskrivits av Karabulut och Erci (2009). De menar att 

bröstet är en symbol för kvinnligheten och sexualiteten vilket gjorde att mastektomin 

fick en förödande påverkan på kvinnans känsla av att vara attraktiv och på hennes 

sexualitet. I en annan studie fann författarna att kvinnornas attityd till sina män 

påverkades när de upplevde känslan av att bli mindre kvinnliga (Yeo et al., 2004). 

Enligt omvårdnadsforskaren Price (1992) är människor så påverkade av samhällets 

normer, reklam och modeindustrin vilket kan göra att de är dåligt förberedda på att 
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hantera de fysiska och psykiska förändringar som uppstår vid cancer. Han beskriver 

att för att anpassa sig till ett liv med utmaningar måste vi omvärdera definitionen 

från att skönhet är detsamma som förträfflighet till att jag är värd mer än det du kan 

se. I vår litteraturstudie framkom även att för en del kvinnor var inte förlusten av 

bröstet/brösten lika svår. Liknande resultat återfinns i en studie av Holland et al. 

(2016) där en kvinna uttryckte att brösten nu hade gjort sin plikt eftersom hon redan 

hade ammat sin dotter klart.  

Ett resultat från denna litteraturstudie var att kvinnornas identitet påverkades, att 

mastektomin orsakade en identitetskris. Detta beskrivs även i en annan studie av 

Lindwall och Bergbom (2009) som fann att förändringarna i kroppen som 

mastektomin orsakade, resulterade i att kvinnorna förändrades som personer. 

Kvinnorna upplevde känslor som förtvivlan och sorg över att kroppen aldrig skulle bli 

densamma igen. I motsats till detta skriver några andra författare att upplevelsen av 

att genomgå mastektomi kunde upplevas som något självutvecklande, att klara av det 

hela och få en inre frid (Drageset et al., 2016). Enligt Price (1992) teori beskrivs här 

olika sätt att bearbeta upplevelsen genom sina känslor och att använda sina sociala 

förmågor och accepterande.  

Resultatet från föreliggande studie belyser att kvinnorna som genomgår bröstcancer, 

mastektomi och eventuell rekonstruktion konfronteras med såväl fysiska som 

psykiska svårigheter men, att få stöd och hjälp från familj och vänner kunde ge kraft 

och positiv inställning att ta sig igenom sjukdomen, behandlingar och stimulera 

tillfrisknandet. Kvinnorna upplevde att en del vänner drog sig ifrån dem och betedde 

sig illa vilket gjorde att relationen förändrades. I likhet med detta menar Hill och 

White (2008) samt Nissen et al. (2002) att socialt stöd och hjälp från andra 

människor har stor betydelse. Genom att dela erfarenheter och upplevelser med sina 

vänner upplevdes vänskapen bli starkare, samtidigt som vissa vänner distanserade 

sig. Att en del vänner gjorde detta trodde kvinnorna berodde på rädsla och osäkerhet 

hur de skulle bemöta kvinnan som drabbats av en eventuell dödlig sjukdom och dess 

behandlingar. Detta stöder Drageset et al. (2010) som beskriver att kvinnornas 

närhet till vänner och familj där de tillsammans gjorde saker upplevdes betydelsefullt 

och att ta hand om andra människor upplevdes viktigare än tidigare. Resultatet från 

vår studie tyder på att kvinnornas roll att delta i familjelivet kunde bli annorlunda 

under en tid och att det upplevdes påfrestande. Price (1990) menar att via socialt 
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nätverk med familj, vänner och andra människor skapas miljön där en normal 

kroppsuppfattning formas och en förändrad kroppsuppfattning återintegreras i 

sällskap med andra. Familjens engagemang, omsorg och förmåga att föreställa sig det 

traumatiska som drabbat deras kära samt patientens motivation att återgå till den 

sociala världen är av stor betydelse enligt Price (1992). 

I vår studies resultat framkom kvinnors olika upplevelser relaterat till intima 

relationer, både när det gällde de som levde tillsammans med en partner och de som 

var singel. Många upplevde rädsla och oro samt kände sig mindre attraktiva samtidigt 

som en del kvinnor inte upplevde någon skillnad när det gällde sexlivet. Detta stöder 

även Hill och White (2008) där de flesta av kvinnorna påstod att deras partner 

accepterade deras nya kropp och den påverkade inte deras sexuella umgänge, dock 

kände sig kvinnorna generade att visa sin kropp. En kvinna ville inte visa sig naken 

och synliggöra ärren inför sin man, utan bar alltid tröja även när de älskade med 

varandra.  

Föreliggande studies resultat visade att kvinnorna upplevde att deras livssituation 

förändrades. Mastektomin och den eventuella bröstrekonstruktionen gjorde att 

kvinnorna var tvungna att anpassa sig till en ny livssituation och fick omvärdera 

livsperspektivet. Detta framkommer också i andra studier (Lindwall och Bergbom, 

2009, Nissen et al., 2001, Drageset et al., 2016, Hill och White, 2008) där kvinnor 

berättar att de blivit tvungna att ta sig igenom, lära sig leva med och bli vän med sin 

förändrade kropp. Även om kvinnorna genomgick bröstrekonstruktion med syfte att 

återställa kroppen var kroppen ändå förändrad, vilket kvinnorna behövde anpassa sig 

till. En kvinna beskrev i studien av Nissen et al. (2001) att det inte var äkta men det 

var bättre än ingenting, och en annan kvinna beskrev i samma studie att Gud gjorde 

henne inte perfekt första gången och då kunde hon inte förvänta sig att en kirurg 

skulle göra henne perfekt den andra gången. Att lära sig leva med, och anpassa sig till 

sin nya kropp kan ta lång tid och målet är att överleva. Det beskrivs även att det 

faktum att de genomgått sjukdomen och kirurgin gav en ny livssyn, de kände en 

tacksamhet till livet och att det nu mer skulle handla om glädje och att leva fullt ut. 

Den nya synen på livet ledde till omprioriteringar som resulterade i mindre arbete, 

mer nöje och en större betoning på omtanken om sig själv (Lindwall och Bergbom, 

2009, Nissen et al., 2001, Drageset et al., 2016, Hill och White, 2008). 
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Betydelse för omvårdnad 

Vår studie belyser kvinnornas komplexa upplevelse av mastektomi och 

bröstrekonstruktion. Att drabbas av bröstcancer innebär att ha drabbats av en dödlig 

sjukdom som kan återkomma genom recidiv. För sjukvårdspersonal som möter dessa 

kvinnor, har förståelse och kunskap om reaktioner och upplevelser hos kvinnorna 

betydelse för hur omvårdanden ges. Detta överensstämmer med Drageset et al. 

(2016) som beskriver vikten av att sjukvårdspersonalen inhämtar kunskap om 

kvinnors upplevelser och sätt att hantera sjukdomen med dess efterföljande 

behandlingar. Price (1990) menar att sjuksköterskan har den unika kompetensen att 

hjälpa patienter till återupprättande av en tillfredställande kroppsuppfattning. I 

omvårdnaden bemöter sjuksköterskan patientens känslor, patientens fysiska kropp 

och i sin utbildning får hen lära sig att ha ett holistiskt perspektiv som ser till hela 

människan. Han beskriver vidare att förutsättningen för att som sjuksköterska kunna 

ge en god omvårdnad till svårt sjuka krävs att hen har bearbetat sin egen 

kroppsuppfattning. 

I vår litteraturstudie framkom kulturella och åldersrelaterade olikheter avseende 

olika kroppsdelars betydelse och behov av att göra rekonstruktion eller inte. Detta 

innebär en utmaning för sjuksköterskan att kontinuerligt uppdatera sin kunskap för 

att möta de individuella behoven. Sjuksköterskans betydelse att hjälpa kvinnor med 

bröstcancer genom deras mödosamma sjukdomstid betonas även av Karabulut och 

Erci (2009) där beskrivs sjuksköterskan som en utbildare, empatisk lyssnare, 

vårdgivare och rådgivare, ovärderlig för bröstcancerpatienterna och deras familjer. 

Förhoppningen med denna litteraturstudie är att öka sjuksköterskans kunskap och 

förståelse i omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer som genomgått operation av 

sitt/sina bröst. 

Metoddiskussion 

Författarna valde att utföra en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar av kvalitativ 

design utgör analysmaterialet. Kvalitativ design syftar till att beskriva människors 

upplevelser, att använda denna design ansåg författarna lämplig då syftet med denna 

studie var att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått sitt/sina 

bröst opererade (Friberg, 2012). Författarna till denna studie saknar tidigare 

erfarenhet att genomföra ett vetenskapligt arbete, detta kan ha påverkat kvaliteten 
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och utförandet emellertid har författarna sökt kunskap i relevant litteratur och tagit 

till vara hjälp och råd via handledning (Henricson, 2012).  

Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PsycINFO, till grund för valet av dessa är 

att de innehåller omvårdnadsrelaterat vetenskapligt material (Willman et al., 2011). 

Enligt Henricson (2012) ökar sökning i flera databaser studiens trovärdighet då 

chansen blir större att hitta fler relevanta artiklar. Bristande kunskaper hos 

författarna gjorde att de tog kontakt med bibliotekarie för att förstå hur databaserna 

fungerade samt för att få hjälp med att finna relevanta sökord som svarade mot 

studiens syfte. Eftersom författarna inte är vana att läsa vetenskapliga artiklar på 

engelska kan detta vara en svaghet som kan ha lett till att relevanta artiklar förbisetts 

i urvalet. En annan anledning till att artiklar kan ha missats är att författarna valt att 

inte inkludera material som ej funnits att tillgå via Umeå Universitetsbibliotek. 

Tidsbegränsningen är en annan faktor som författarna varit tvungna att förhålla sig 

till och som kan ha påverkat sökningen (jfr Henricson, 2012). 

Vid urval och granskning arbetade författarna först var för sig för att sedan 

gemensamt jämföra sina tolkningar av materialet, detta för att ge granskningen 

större tyngd och öka trovärdigheten. För att kvalitetsgranska artiklarna använde sig 

författarna av SBU:s granskningsmall (Willman et al., 2016). Författarna upplevde att 

mallen till vissa delar var svårtolkad detta kan bero på bristande erfarenhet av 

kvalitetsgranskning och kan ha lett till misstolkning av kvaliteten på artiklarna. 

Tillvägagångsättet när det gäller urval, inklusions- och exklusionskriterier samt 

kvalitetsgranskning framgår tydligt i metoddelen och redovisas i tabellform, se bilaga 

1 och bilaga 3, detta ökar enligt Rosén (2012) det vetenskapliga värdet. En svaghet 

med litteraturstudien kan vara att endast nio artiklar inkluderades. Emellertid höll 

artiklarna god kvalitet, vilket ökar trovärdigheten (jfr Wallengren och Henricson, 

2012, Willman et al., 2016). 

Artiklarna i resultatet belyste upplevelserna hos kvinnor som genomgått mastektomi 

och eventuell bröstrekonstruktion. Att båda typerna av bröstkirurgi analyserats i 

studien skulle kunna medföra svårigheter att sammanställa resultatet, med risk för 

inkonsekvens och sammanblandning av begreppen, emellertid har författarna haft en 

tydlig medvetenhet gällande detta med fokus på att besvara studiens syfte.  

Författarna analyserade alla resultatartiklar först var för sig för att minska risken att 

inget viktigt missades och kom sedan överens om gemensamma meningsenheter som 
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kodades och kategoriserades (Danielsson, 2012). För att stärka trovärdigheten 

granskade vår handledare materialet under arbetets gång (Henricson, 2012).   

Litteraturstudiens alla nio artiklar är genomförda i västvärlden och resultatet kan 

därför vara överförbart till länder med samma förutsättningar, svårare är det att 

bedöma överförbarheten till länder som inte har samma resurser eller tillgång till 

sjukvård. En annan aspekt är att sjukvårdssystemen i västvärlden ser olika ut i olika 

länder, t ex USA jämfört med Sverige, kvinnor i USA behöver betala sjukförsäkring 

för att få den bästa vården medan i Sverige ingår det som en självklarhet för alla 

kvinnor vilket kan minska överförbarheten (jfr Wallengren och Henricson, 2012). I 

artiklarna som inkluderades ingick kvinnor i åldrarna 27–78 år, om åldersspannet 

varit snävare, antingen med enbart yngre eller enbart äldre kvinnor hade kanske 

resultatet sett annorlunda ut. Litteraturstudiens resultat svarar mot syftet som 

författarna önskade belysa. 

Förförståelse innebär att en forskare redan innan en studie påbörjats bär med sig 

kunskap och erfarenheter som kan påverka forskningsprocessen, vilket forskaren 

behöver vara medveten om för att stärka studiens pålitlighet (Wallengren och 

Henricson, 2012). Författarna till denna studie har båda erfarenheter av att arbeta 

med svårt sjuka patienter vilket ger en viss förförståelse, dock saknas erfarenhet av 

arbete med bröstcancersjuka kvinnor. Författarna har varit medvetna om och 

reflekterat över sin förförståelse under arbetets gång och ambitionen har varit att ha 

ett objektivt förhållningssätt i analysen av resultatet.  

Forskningsetisk diskussion 

Det är av vikt att ha ett forskningsetiskt tänkande genom hela forskningsprocessen 

och att som författare reflektera över hur de egna värderingarna påverkar arbetet och 

samtidigt ha kunskap om normer och etiska riktlinjer. Kunskapen om betydelsen av 

att värna människors grundläggande värde och rättigheter som självbestämmande 

och att bli bemött med respekt (Kjellström, 2012).  

Författarna till denna studie har under arbetets gång reflekterat över forskningsetiska 

frågor i relation till deras arbetsmaterial, särskilt i analysarbetet. Där uppstod ibland 

oenigheter mellan författarna, genom diskussion och reflektion gentemot studiens 

syfte kunde ett gemensamt samförstånd uppnås. Då det är första gången författarna 

genomför ett vetenskapligt arbete kan brister förekomma, emellertid har författarna 
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haft en strävan att i möjligaste mån objektivt och neuralt presentera studiens resultat 

genom att ha en medvetenhet om förförståelse och försökt förkovra sig i 

forskningsmetodik. 

Konklusion  

Denna litteraturstudie visade att kvinnornas upplevelse av mastektomi och 

bröstrekonstruktion var mycket individuell och hade olika betydelse. 

Kroppsuppfattningen, den personliga bilden och identifieringen av sig själv som 

kvinna och person förändrades. Att som kvinna konfronteras och identifiera sig själv 

med sitt nya utseende samt förändrade kroppsliga funktioner kan väcka känslor och 

funderingar om vilken betydelse brösten egentligen har för självuppfattningen. Att 

operera brösten påverkade kvinnorna på många olika plan, fysiskt, psykiskt, socialt 

och existentiellt. Det viktigaste för kvinnorna var att bli fri från sin dödliga sjukdom 

och att det sjuka bröstet måste bort. Dock innebar detta att det inte bara var bröstet 

som blivit sjukt utan hela kvinnans liv blev påverkat. Denna påverkan kunde vara 

svår att hantera och behovet av stöd från vänner, familj och omgivning upplevdes 

viktigt. Här har vi som sjuksköterskor ett ansvar i det kliniska arbetet att bemöta 

varje kvinnas individuella behov och utifrån ett patientcentrerat förhållningsätt 

utföra omvårdnaden. Sjuksköterskan måste vara öppen för samtal, lyssna och ge stöd 

till kvinnan men också till hennes anhöriga. Under denna studie framkom material, 

som inte motsvarade studiens syfte och därför inte kunde belysas. Detta hade sitt 

fokus på kvinnornas upplevelse av bristen på information från vårdpersonal 

angående bröstrekonstruktion och den i många fall krävande eftervården. Därför 

föreslås vidare forskning kring detta område för att förbättra vården samt mer 

forskning när det gäller att utröna om det finns skillnader mellan olika åldersgrupper 

och kulturer för att bättre förstå och individuellt bemöta kvinnor med bröstcancer.     
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Bilaga 1. Söktabell. 

* Urval av artiklar utifrån rubriker. 

** Urval av artiklar utifrån abstrakt. 

*** Urval av artiklar utifrån hela artikeln. 

**** Urval av artiklar efter kvalitetsgranskning vilka ingår i studiens resultat. 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1* Urval 2** Urval 3 *** Kvalitets-

granskning 
**** 

2017-02-05 CINAHL mastectomy OR 

breast surgery 

AND experience 

OR quality of life 

OR wellbeing OR 

psychosocial OR 

psychological OR 

psychology AND 

reconstruction OR 

body image 

Published Date: 

2006-01-01 

English language, 

Peer Reviewed, 

Sex: Female, Age 

Groups: 19–65+ 

years 

135 24 9 6 5 

2017-02-08 PsychINFO mastectomy OR 

breast surgery 

AND experience 

OR quality of life 

OR wellbeing OR 

psychosocial OR 

psychological OR 

psychology AND 

reconstruction OR 

body image 

Published Date: 

2006-01-01 

English language, 

Peer Reviewed, 

Sex: Female, Age 

Groups: 18–65+ 

years 

77  

(varav 37 

dubbletter 

med 

CINAHL) 

25 11 5 4 



 
 

Bilaga 2. SBU:s granskningsmall 

 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



 
 

Bilaga 3. Artikelöversikt 

 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

S. Denford,  

D. Harcourt,  

L. Rubin  

A. Pusic.  

2010,  

USA,  

Psycho-Oncology. 

Understanding 

normality: a 

qualitative 

analysis of breast 

cancerpatients 

concepts of 

normality after 

mastectomy and 

reconstructive 

surgery. 

The aim of this study 

was to explore 

concepts of normality 

within a sample of 

breast cancerpatients 

eligible for 

reconstructive surgery 

following mastectomy. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer av 35 kvinnor 

som genomgått eller skulle 

genomgå bröstkirurgi pga 

bröstcancer. Dessa 

spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades genom 

innehålls- 

analys. Intervjuerna varade 

i ungefär 40 min. Ålder 30–

50+. 

35 st 

 

Fyra huvudteman 

framkom hos 

kvinnorna. 

1. Utseende, ville se 

normala ut. 

2. Beteende, ville 

kunna göra vanliga 

vardagsaktiviteter. 

3. Rekonstruk-

tionsnormalitet, att 

anpassa sig till ny 

normalitet  

4. Hälsa, att inte 

vara sjuk. 

Inga skillnader fanns 

mellan pre- och 

postop ej heller 

mellan sen och 

direkt rekonstruktion 

Ja Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

U. Fallbjörk,  

P. Salander  

B. H. Rasmussen. 

2012,  

Sverige,  

Cancer Nursing. 

From ”No Big 

Deal” to ”Losing 

Oneself” 

Different 

Meanings of 

Mastectomy. 

The aim of this study 

was to describe how 

women who have lost 

a breast due to breast 

cancer narrate its 

impact on their lives 

and within this context 

to understand their 

reflections on breast 

reconstruction. 

Kvalitativ metod. 

15 kvinnor blev strategiskt 

utvalda från en tidigare 

studie om mastektomi. 

Narrativa intervjuer gjordes 

4,5 år efter att kvinnorna 

genomgått mastektomi, 

intervjuerna spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades genom 

innehålls- 

analys. Intervjuerna varade 

mellan 30–80 min. Efter 

varje intervju skrevs 

reflekterande anteckningar 

av den som genomförde 

intervjun. Ålder 39–69. 

 

15 st Tre olika berättelser 

framkom 

1. ”No big deal” 

Kvinnorna upplevde 

inte att 

bröstförlusten hade 

så stor inverkan på 

dem. 

2. ”Losing oneself” 

Kvinnorna upplevde 

att de förlorade sin 

identitet i samband 

med mastektomin. 

3. ”Losing a breast 

means a wounded 

feminity” Kvinnorna i 

denna grupp befann 

sig mellan 1 och 2 

och beskrev en 

skadad kvinnlighet 

men inte lika 

allvarligt som nr 2. 

Ja Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

L. N. Mc Kean,  

E. F. Newman  

P. Adair. 

2013, 

Storbritnnien, 

Europan Journal of 

Cancer Care. 

Feeling like me 

again: a grounded 

theory of the role 

of breast 

reconstruction 

surgery in self-

image. 

The aim of the current 

study was to explore 

further how breast 

reconstruction 

facilitates a sense of 

normality in terms of 

both body and self-

image, through the 

development of a 

grounded theory of the 

relationships between 

breast cancer, breast 

reconstruction and 

self-image. 

Kvalitativ metod, grounded 

theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 kvinnor 

som genomgått 

bröstrekonstruktionskirurgi. 

Dessa spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades enligt 

Grounded theory 

Intervjuerna varade mellan 

35–65 min. Ålder 31–60. 

10 st En teori: 

Kvinnors självbild 

hotas vid 

bröstcancerdiagnos 

och mastektomi. 

Bröstrekonstruktion 

kan leda till; 

Huvudkategori: 

Känna mig som mig 

själv igen. 

Fyra 

underkategorier: 

1. Normalt utseende 

2. Normalt liv 

3. Motbevisa bilden 

av en sjuk person 

4. Gå vidare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Hög 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

R. Elmir,  

D. Jackson,  

B. Beale  

V. Schmied. 

2010,  

Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Against all odds: 

Australian 

women´s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer. 

The aim of this study 

was to generate 

insight into younger 

women´s experiences 

of recovery from 

breast cancer-related 

breast surgery and to 

contribute to the 

knowledge base for 

clinicians practising 

this field. 

En fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes på 

4 kvinnor under femtio år 

som hade genomgått 

kirurgi till följd av 

bröstcancerdiagnos. Dessa 

spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades 

tematiskt. Ålder 31–48. 

4 st Fyra huvudteman 

framkom. 

1. Att få diagnosen 

bröstcancer omslöt 

kvinnorna helt. 

2. Bli överväldigad, 

upplevelsen av att 

det vanliga livet 

måste skötas 

parallellt med 

behandlingen. 

3. Leva med rädsla 

och osäkerhet för ev. 

recidiv, att bli 

oattraktiv och inte 

bli åtrådd. 

4. Hitta styrkan 

inuti, att klara av 

sjukdomen och 

behandlingen gjorde 

dem starkare som 

individer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

L. L. Rubin,  

J. Chavez,  

A. Alderman  

A. L. Pusic  

2013,  

USA,  

Psychology & 

Health. 

”Use what God 

has given me”: 

Difference and 

disparity in breast 

reconstruction. 

The current study 

examines breast 

reconstruction 

decision-making 

among African-

American women, 

locating reconstruction 

decisions in a context 

of culture, racial 

inequality and 

biomedicalisation.. 

Kvalitativ metod, Grounded 

theory. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 27 

afroamerikanska kvinnor. 

Dessa spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades enligt 

Grounded theory. Ålder 

27–78. 

 

 

27 st Anledningar till att 

välja att; 

1. Inte genomgå 

bröstrekonstruktion: 

Misstroende mot 

implantat och det 

medicinska, inte vilja 

göra onödiga 

ingrepp i kroppen. 

2. Genomgå 

bröstrekonstruktion: 

Känna sig normal, 

åldern (yngre mer 

benägna), för 

utseendet (se 

normal ut inför 

barnen), högre 

inkomst en faktor 

 

Ja Hög 

U. Fallbjörk,  

E. Frejeus,  

B. B. Rasmussen 

2011,  

Sverige,  

European Journal 

of Oncology 

Nursing. 

A preliminary 

study into 

women´s 

experiences of 

undergoing 

reconstructive 

surgery after 

breast cancer. 

The purpose of this 

study was to explore 

women´s experiences 

of undergoing breast 

reconstructive surgery 

after mastectomy due 

to breast cancer. 

Kvalitativ metod, narrativa 

intervjuer med sex kvinnor, 

39-61år som genomgått 

bröstrekonstruktion. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant och analyserades 

med tematisk narrativ 

analys. Intervjuerna varade 

mellan 30–80 min. Efter 

varje intervju skrevs 

reflekterande anteckningar 

av den som genomförde 

intervjun.  

6 Fyra teman 

framkom: 

Uninformed care 

(bristfällig 

information), 

arduous experiences 

(mödosam/tuff 

upplevelse), body 

alterations 

(kroppsliga 

förändringar) och 

moving on (gå 

vidare). 

 

 

Ja Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

C. Piot-Ziegler,  

M. L. Sassi,  

W. Raffoul   

J. F. Delaloye. 

2010,  

Schweiz,  

The British 

Psychological 

Society. 

Mastectomy, body 

deconstruction, 

and impact on 

identity: A 

qualitative study. 

This qualitative study 

aims at understanding 

the consequenses of 

body deconstruction 

through mastectomy 

on corporality and 

identity in women with 

breast cancer. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Nitton kvinnor 

mellan 37–62 år, 

diagnostiserade med 

bröstcancer som ska 

genomgå/har genomgått 

operation. Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades via 

tematisk analys. 

Intervjuerna varade mellan 

30–60 min.  

19 Mastektomin gav en 

smärtsam upplevelse 

av nedbrytning av 

kroppen. Även när 

direkt 

bröstrekonstruktion 

föreslagits uttrycktes 

blandade känslor och 

dissonans när de 

jämförde med den 

tidigare friska 

kroppen. 

Kroppsförändringen 

gjorde att kroppen 

kändes stympad och 

främmande och 

påverkade den 

kvinnliga identiteten. 

Trots att 

bröstrekonstruktion 

kan hjälpa 

återhämtningen så 

leder sorgen över en 

förlorad tidigare 

kropp till en 

smärtsam 

identitetskris. 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Hög 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

W. M. 

Freysteinson,  

A. S. Deutsch,  

C. Lewis,  

A. Sisk,  

L. Wuest  

S. K. Cesario 

2012,  

USA,  

Oncology Nursing 

Forum. 

The Experience of 

Viewing Oneself in 

the Mirror After a 

Mastectomy. 

To describe the 

experience of viewing 

oneself in a mirror 

following mastectomy. 

Kvalitativ metod, 

fenomenologisk 

hermeneutisk. Först fick 

deltagarna göra en 

screening (Distress 

Thermometer) för att mäta 

distress där alla deltagare 

mätte under 4, kriteriet var 

mindre än 5 för att få 

delta. Intervjuer spelades 

in och transkriberades 

ordagrant och analyserades 

med fenomenologisk 

tolkning. Intervjuerna 

varade i ca 30 min. Ålder 

32–76.  

12 Att se på eller inte 

se på sin kropp efter 

mastektomin gav 

energigivande eller 

nedslående tankar. 

Den 

fenomenologiska 

tolkningen gav fyra 

teman. 

1. Jag är: 

Varje persons 

upplevelse är unik. 

2. Jag beslutar: 

Varje person har 

personliga motiv. 

3. Jag ser: 

Med sinnet, ögonen 

och genom att 

uppfatta mening. 

4. Jag samtycker: 

Leder till lidande, 

medgivande och att 

sträva framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Hög 



 
 

Författare, År, 

Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Delta-

gare 

Huvudresultat Etiskt 

granskad 

Kvali- 

tets- 

grad 

S. Begum,  

E. A. Grunfeld,  

M. Ho-Asjoe  

J. Farhadi  

2011,  

UK,  

Patient Education 

and Counceling. 

An exploration of 

patient decision-

making for 

autologous breast 

reconstructive 

surgery following 

a mastectomy. 

The aim of this study 

was to examine 

patient´s experiences 

of the decision to 

undergo breast 

reconstructive surgery 

following mastectomy. 

Kvalitativ metod. 21 

kvinnor deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer som spelades in, 

transkriberades ordagrant 

och analyserades med 

”framework” analys. 

Intervjuerna varade mellan 

25–80 min. Ålder 38–61. 

21 För de som fick 

direkt 

bröstrekonstruktion 

angavs fördelen med 

bara en op. 

För de som fick sen 

bröstrekonstruktion 

var den vanligaste 

anledningen till 

beslutet ett missnöje 

med protesen. 

Båda grupperna 

angav liknande 

påverkansfaktorer i 

beslutsprocessen. 

En del fick inte 

möjlighet att välja 

direkt eller sen 

rekonstruktion. 

 

Ja  Hög 

 


