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ABSTRAKT 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor. 

Behandlingen är ofta bröstkirurgi då antingen en bit eller hela bröstet opereras bort, 

mastektomi. Efter operationen upplever kvinnorna en förändrad kroppsuppfattning. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att förlora 

ett bröst i samband med bröstcancer. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 11 kvalitativa studier.  

Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier och sammanlagt åtta 

subkategorier. Kategorierna var: ”Förlorad kvinnlighet”- Att känna sig onormal, Att 

känna sig mindre attraktiv och Smärtsamt att se sig själv i spegeln. ”En annan syn på 

kroppen”- Att kroppen inte är komplett, Att kroppen blivit en främling och 

Fantomkänsla. ”Att komma tillbaka till vardagen” - Starkare individ och Att finna 

stöd  

Konklusion: Kvinnornas upplevelser är unika, dock blir de påverkade av samhällets 

syn på hur en kvinna bör se ut enligt objektifieringsteorin. Det är därför viktigt för 

sjuksköterskor att ha det i åtanke vid bemötandet, så att kvinnorna ses som individer 

och inte objekt. Det behövs mer forskning kring vilket typ av stöd kvinnor som 

drabbats av bröstcancer och genomgått mastektomi vill ha.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, kvinnlighet, upplevelser, 

objektifieringsteorin.



 

ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common cancer for women. It can be 

treated by surgery, taking a piece of or the whole breast, mastectomy. After surgery 

the women experience a change in their body image. 

Aim: The aim of this study was to illuminate women's experience of losing a breast 

in association with breast cancer. 

Methods: A literature study based on 11 qualitative studies.  

Results: The result were presented in three categories and total eight subcategories. 

The categories were “Lost femininity”- To feel abnormal, To feel less attractive and 

Painful to see oneself in a mirror. “Different view on the body”- The body isn’t 

complete, The body becomes a stranger and Phantom feeling- “To get back to 

everyday life”- Stronger individual and To find support. 

Conclusion: Women's experiences are all unique, the objectification theory 

describes women who are affected by society’s view on how they should look like. 

Therefore it’s important for the nurses to have that in mind, the women should be 

seen as individuals and not objects. There should be more research around what kind 

of support a woman wants, who has suffered from breast cancer and mastectomy.  

 

Keywords: Breast neoplasms, mastectomy, femininity, experiences, objectification 

theory. 
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BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i hela världen (World 

Health Organization u.å.). I Sverige drabbades 9 123 kvinnor av bröstcancer år 2013 

(Socialstyrelsen 2014, 20). Den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige är 

bröstcancer. Överlevnaden är betydligt bättre idag än vad den var för ungefär 40 år 

sedan, cirka 80 procent. De kvinnor som får bröstcancer idag har en medelålder på 

60 år när de får sin diagnos. I Sverige riskerar en av nio kvinnor att få bröstcancer 

före 75 års ålder. För att upptäcka bröstcancer i ett tidigt stadium rekommenderas 

mammografikontroller, i Sverige är en sådan undersökning tillgänglig för kvinnor i 

åldern 40 till 74 år (Bergman, Hont och Johansson 2013, 20). I en studie av Silva och 

Santos (2010) beskrev kvinnorna att inför en mammografiundersökning upplevde de 

sig ofta oroliga för vad undersökningen skulle visa. 

 

Diagnosen ställs genom att man tar prov på den förändring som upptäckts vid 

palpation eller vid en mammografi (Ericson och Ericson 2012, 719). Enligt en studie 

av Boehmke och Dickerson (2006) kände sig kvinnorna chockade, att kroppen hade 

svikit dem och ändrat identiteten samt att världen hade förändrats drastiskt och blivit 

kaotisk vid diagnos av bröstcancer. I en studie av Sprung, Janotha och Steckel (2011) 

upplevde sig kvinnorna arga, deprimerade, ångestfyllda och upprörda när de fick 

diagnosen. Enligt Bergh et al. (2007, 50-52) kan ångesten hos kvinnorna uttrycka sig 

på olika sätt, t.ex. genom hjärtklappning, svettningar, sömnsvårigheter och/eller 

koncentrationssvårigheter. De kan också uppleva en skuld och skam. I en studie av 

Silva och Santos (2010) upplevde kvinnorna att de även kunde bli psykiskt påverkade 

när det gällde jobb då de inte klarade av att jobba på grund av sjukdomens utveckling 

vilket gjorde att de fick en försämrad inkomst. I Brunet, Sabiston och Burke (2013) 

studie upplevde kvinnorna att bröstcancer förändrade kroppen på både in- och 

utsidan, så som förlust av hår och bröst, att kroppen inte fungerade som den gjort 

förut samt att de fick sämre självförtroende.  

 

När diagnosen bröstcancer har ställts finns det olika behandlingsalternativ beroende 

på hur stor tumören är. Antingen kan man operera bort en bit av bröstet eller hela 

bröstet, mastektomi. Efter bröstcancerkirurgi får alla genomgå strålbehandling. Det 
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finns även behandling att få i form av antihormoner och antikroppar (Ericson och 

Ericson 2012, 719-720). Vid mastektomi tas hela bröstvävnaden, inklusive bröstvårta 

och vårtgård bort, vissa kvinnor väljer att utföra en rekonstruktion i samband med 

mastektomi. I Sverige är rekonstruktionen gratis för kvinnan (Sørensen och Almås 

2011, 446). Förstahandsalternativet för mastektomi är: om patienten själv önskar det, 

tumörer som är spridda till flera delar av bröstet, inflammatorisk cancer eller annan 

sorts tumör samt vid profylaktisk förebyggande då det finns stor risk att kvinnan kan 

drabbas av bröstcancer (Bergh et al. 2007, 57). Vid rekonstruktion av ett bröst 

bedöms operationsmetod efter förhållande till strålbehandling, kroppkonstruktion av 

patient, medicinska skäl samt kvinnans önskemål. Målet och fördelen är att 

bröstvävnaden avlägsnas utan att kvaliteten försämras (Bergh et al. 2007, 62). För 

dem som väljer att inte genomgå en rekonstruktion finns det proteser som kan vara 

till hjälp för kvinnan att acceptera sin kroppsförändring. Det finns olika sorters 

proteser t.ex. självhäftande proteser, lös protes som läggs i bh:n och delprotes som 

kan korrigera en asymmetri (Sørensen och Almås 2011, 448-449).   

 

Att genomgå mastektomi 

Känslorna hos en kvinna som genomgått en mastektomi varierar mycket för varje 

individ. Flera upplever sig inte lika betydelsefulla som kvinna när ett bröst har tagits 

bort (Sørensen och Almås 2011, 448). I en kvantitativ studie av Fallbjörk et al. (2010) 

där de jämförde kvinnor som genomgått mastektomi med eller utan rekonstruktion 

visar de att kvinnor som genomgått mastektomi utan rekonstruktion skattar sig 

mindre kvinnliga och mindre attraktiva än de som gjort en rekonstruktion. Kvinnor 

som inte gjort en rekonstruktion skattade att de fått en större förändring i sitt 

utseende än vad de som genomgått rekonstruktion gjorde. De som inte gjorde en 

rekonstruktion upplevde även att deras partner var mindre intresserad när det gällde 

den sexuella relationen. Ändå upplevde dessa kvinnor det lättare att visa sina kroppar 

och att se sina ärr jämfört med de som gjort en rekonstruktion. I en studie av Brunet, 

Sabiston och Burke (2013) berättar kvinnorna att de inte kände igen sig själva vilket 

gjorde att de blev deprimerade. Kvinnorna kunde även uppleva sina kroppar som 

modiga och starka. De kunde acceptera sin kroppsförändring samt att det viktigaste 

inte var det bröst som de förlorat utan det var att de överlevt sjukdomen. I en studie 

av McKean, Newman och Adair (2013) beskrev kvinnorna att deras bröst fick dem att 

känna sig kvinnliga och normala. Vid mastektomi upplevde kvinnorna att de förlorat 
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sin kvinnlighet och identitet vilket gjorde att de kände sig onormala. Rekonstruktion 

hjälpte vissa kvinnor att återfå sin kvinnlighet, identitet och känsla av normalitet.  

 

Omvårdnad 

I omvårdnaden med bröstcancerpatienter har sjuksköterskan en viktig uppgift med 

att ge information, vägleda och undervisa. Information och stöd kan hjälpa kvinnan 

att känna en trygghet i vården (Sørensen och Almås 2011, 440). Kvinnan spenderar 

oftast lite tid på sjukhuset, hon blir sällan inlagd på sjukhuset under sin 

sjukdomsperiod, utan är oftast inne på dagvård vilket gör att hon ska ta in mycket 

information över kort tid. Därför behöver sjuksköterskan tänka på vilket sätt 

informationen ges, t.ex. är det bra om en anhörig finns med så att det finns två 

personer som hört informationen samt att det kan vara bra om kvinnan får en 

kontaktsjuksköterska att höra av sig till när som helst och ställa frågor (Sørensen och 

Almås 2011, 446-448). I den postoperativa omvårdnaden behöver kvinnan hjälp och 

stöd med att hantera sina känslor som kan komma till följd av mastektomi och 

förändrat kroppsutseende (Weaver 2009). Kvinnorna kan uppleva en svår psykisk 

påfrestning efter mastektomi och då är det viktigt att sjuksköterskan visar att det 

finns tid till att svara på frågor, stötta och prata med patienten (Sørensen och Almås 

2011, 448). 

 

Livsvärldsperspektiv 

Livsvärldsperspektivet används för att spegla hur en individ upplever den levda 

erfarenheten. Livsvärlden utgår från den verklighet vi lever i, den innefattar alltså 

upplevelser från vardagslivet. Det är inget objektivt utan det är individens egna 

upplevelser samt relation till livsvärlden som framkommer (Persson och Sundin 

2012, 374). I en studie av Tobin och Begley (2008) upplevde personerna att 

livsvärlden förändrades vid cancerdiagnos. Personerna upplevde att redan vid första 

misstanken av att ha drabbats av cancer bildades en ny relation till livsvärlden, de 

fick nytt perspektiv på sin självbild. I en studie av Arman och Rehnsfeldt (2002) 

upplevde kvinnorna att livsvärlden förändrades vid bröstcancer. De fick andra 

prioriteringar i form av vad meningen med livet är samt vad som var viktigt i en 

relation, nämligen att kunna dela alla typer av upplevelser utan att det kändes 

konstigt. Enligt Friberg och Öhlén (2012) innefattar livsvärlden allt som berör en 
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människas liv så som det fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Eftersom varje 

individs berättelse är unik med olika typer av upplevelser ville författarna till den här 

litteraturstudien fördjupa sig i upplevelsen av att förlora ett bröst till följd av 

bröstcancer. Dels för att få en förståelse för att kvinnorna kan reagera olika samt för 

att vara bättre förberedd på reaktioner som kan uppstå för att på så vis kunna ge 

kvinnan stöd i sin bearbetning. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst 

i samband med bröstcancer. 

 

METOD  

Syftet med studien har besvarats genom en litteraturstudie. En litteraturstudie 

handlar om att få en överblick av vad forskningen redan kommit fram till inom det 

valda området (Friberg 2012b, 133). 

 

Sökmetoder  

Författarna har sökt vetenskapliga artiklar med hjälp av databaserna CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. Dessa databaser är inriktade på området omvårdnad och 

beteendevetenskap (Karlsson 2012, 97-98), därför valdes dem att användas till 

insamlingen av artiklar.  

 

De sökord som har använts var: breast neoplasms, breast cancer, mastectomy, body 

image, experience, surgery, losses och embodiment (se tabell 1, bilaga 1). Vid alla 

sökningarna användes booleska termen AND. Enligt Östlundh (2012, 69-70) är den 

booleska termen AND ett hjälpmedel för att få en bredare sökning. Författarna valde 

sökorden: breast neoplasms, breast cancer, mastectomy, losses och experience 

eftersom de svarar direkt på syftet. När författarna hittade relevanta artiklar läste de 

artiklarnas nyckelord och fann nya sökord som också besvarade syftet så som body 

image, surgery och embodiment. Karlsson (2012, 108) skriver att inspiration till nya 

sökord kan hittas genom att läsa en relevant artikels nyckelord. 
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Avgränsningarna som gjordes var: female, peer reviewed, nursing journal, english 

och tio senaste åren. Eftersom det inte går att välja peer reviewed i databasen 

PubMed kontrollerades tidskrifterna i Ulirchsweb istället. Valet av avgränsningarna 

gjordes för att få fram vetenskapliga artiklar med inriktning på omvårdnad skrivna på 

engelska som är ett språk författarna behärskar. Avgränsningen på de tio senaste 

åren gjordes eftersom det fanns tillräckligt med forskning som täckte studiens 

omfattning samt att författarna ville veta vad aktuell forskning tar upp kring kvinnors 

upplevelse av att förlora ett bröst i samband med bröstcancer. I vissa fall gjorde 

författarna sökningen i ämnesord och i vissa fall användes istället fritext. Karlsson 

(2012, 104-105) beskriver att skillnaden på att använda sig av ämnesord och fritext i 

sökningen är att vid ämnesord blir sökningen specifik och vid fritext får man en 

bredare sökning. 

 

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar som baserades på kvalitativ 

forskningsmetod. Vid kvalitativ forskningsmetod har forskaren i avsikt att förstå 

olika fenomen genom t.ex. erfarenheter och upplevelser (Forsberg och Wengström 

2013, 129), vilket även syftet i den här studien var. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013, 98) är inklusionskriterier de krav som finns på vad som ska ingå i studien. 

Inklusionskriterier för den här litteraturstudien var att artiklarna skulle baseras på 

studier där kvinnor till följd av bröstcancer behandlats genom mastektomi med eller 

utan rekonstruktion. Artikeln skulle även uppfylla medelhög eller hög kvalitet efter 

kvalitetsgranskningen. Exklusionskriterier var studier som baserades på kvinnor som 

genomfört profylaktisk mastektomi, män som drabbats av bröstcancer samt de 

studier som fick låg kvalitet efter kvalitetsgranskningen. Enligt Rosén (2012, 439) är 

det vanligt att de artiklar som får låg kvalitet exkluderas när det finns tillräckligt med 

material som uppfyller kraven för högre kvalitet.  

 

Urvalet av artiklar gjordes i olika steg, se tabell 1, bilaga 1. Urval 1 gjordes genom att 

läsa titeln för att se om den stämde överens med syftet. Antalet intressanta titlar blev 

sammanlagt 35. Urval 2 genomfördes genom att läsa abstraktet för att se om artikeln 

fortfarande svarade på syftet, kvarvarande artiklar var då 19. Vid urval 3 läste vi 

igenom hela artikeln för att se om den var relevant relaterat till studiens syfte. Efter 

läsningen återstod 16 artiklar som gick vidare till urval 4 där vi kvalitetsgranskade 
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artiklarna. Efter granskningen återstod 11 artiklar som besvarade syftet och som 

uppfyllde medelhög eller hög nivå, artikelöversikten finns presenterad i tabell 2, 

bilaga 2. De första två urvalsstegen gjordes utifrån vad Östlundh (2012, 73-74) 

skriver, nämligen att först läsa titeln och sedan abstraktet för att se om artikeln 

stämmer överens med syftet. Urval 3 och 4 inspirerades från Rosén (2012, 436-439) 

som skriver att hela artikeln läses igenom för att se om den svarar på syftet. Om 

artikeln fortfarande svarar på syftet görs en kvalitetsgranskning. De artiklar som 

återstår sammanställs sedan i en tabell. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av 

SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik- 

patientupplevelser” (se bilaga 3). Där bedömdes det om studien var av hög, medelhög 

eller låg kvalitet (SBU 2014a). Författarna gjorde kvalitetsgranskningen tillsammans 

för att undvika att något viktigt skulle missas. Enligt Wallengren och Henricson 

(2012, 490) är det viktigt att kvalitetsgranskningen görs tillsammans och bedöms på 

likartat vis av alla författare för att stärka trovärdigheten av arbetet.  

 

Analys  

Författarna har använt sig av Fribergs (2012a, 127-129) metod. Först läste båda 

författarna igenom de utvalda artiklarna flera gånger enskilt för att kunna bilda sig en 

egen uppfattning av artiklarnas innehåll. Sedan markerade författarna de upplevelser 

som var framträdande i artiklarnas resultat och som svarade på syftet. Alla 

upplevelser som framkom efter analys av artiklarnas resultat sammanställdes sedan 

på ett och samma papper för att kunna få en bra översikt. Efter det jämfördes alla 

upplevelser med varandra och utifrån dessa diskuterade författarna vilka som hade 

likheter med varandra för att sedan kunna bilda kategorier samt subkategorier. 

Författarna skrev sedan en text tillsammans utifrån de kategorier och subkategorier 

som hade bildats samt som grundade sig på de analyserade artiklarna. Enligt Friberg 

(2012a, 127) är artikeln en helhet som man delar ner i olika delar som i sin tur bildar 

en ny helhet. Författarna har samarbetat genom hela arbetet. Enligt Wallengren och 

Henricson (2012, 492) ökar trovärdigheten av arbetet då flera ögon har analyserat 

texten.  
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Forskningsetik 

Det är viktigt att vid allt vetenskapligt arbete ta hänsyn till forskningsetik vilket 

innebär att man hela tiden ska tänka på att de människor som ingår i studien inte 

utsätts för skada, utnyttjas eller såras. Människors autonomi ska tas på allvar och 

behandlas med respekt (Kjellström 2012, 70-71). När artiklarna lästes hade 

författarna det här i åtanke och valde därför att inkludera de studier som var 

noggranna med att skydda patientens integritet. Vid val av vetenskapliga artiklar är 

det även viktigt att studierna antingen fått godkänt av en etisk kommitté eller att 

författarna fört noggranna etiska resonemang (Forsberg och Wengström 2013, 70). 

Framkommer det inte i artikeln om studien är etiskt granskad kan man undersöka 

hur tidskriften som artikeln publicerats i ställer sig i frågan (Wallengren och 

Henricson 2012, 492-493). Eftersom syftet med litteraturstudien var att belysa 

kvinnors upplevelse betyder det att kvinnorna som drabbats av bröstcancer ska vara 

de som deltar och lämnar information till forskaren, studierna bör då genomgått en 

etisk prövning. I tio av våra elva utvalda artiklar framkom det att studien var 

granskad av en etisk kommitté. Där det inte framkom att studien var etiskt granskad 

letade vi upp tidskriftens webbsida som artikeln publicerats i för att se hur tidskriften 

ställer sig till etisk prövning. I det här fallet visade det sig att tidskriften var medlem i 

”Committe on Publication Etihcs (COPE)” (Feminism and Psychology u.å.), vilket 

gjorde att vi valde att inkludera artikeln.  

 

Enligt Kjellström (2012, 76-77) är det viktigt att det finns en etisk motivering till 

varför valet av studien har gjorts samt fundering kring vilken nytta studien har för 

andra. Valet av vad den här litteraturstudien skulle handla om är väsentligt för 

sjuksköterskor och har betydelse för omvårdnad eftersom sjuksköterskor troligtvis 

kommer träffa kvinnor som har eller haft bröstcancer. För att kunna ge kvinnorna 

god omvårdnad och bra stöd i återhämtningen är det viktigt med förståelse för deras 

reaktioner.  

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras i tre kategorier och åtta subkategorier som 

framkom under analysen, se tabell 3.  
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Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier.  

Kategorier Subkategorier 

 

Förlorad kvinnlighet 

 

- Att känna sig onormal  

- Att känna sig mindre attraktiv 

- Smärtsamt att se sig själv i 

spegeln 

 

En annan syn på kroppen  

 

- Att kroppen inte är komplett 

- Att kroppen blivit en främling 

- Fantomkänsla 

 

Att komma tillbaka till vardagen 

 

- Starkare individ  

- Att finna stöd 

 

Förlorad kvinnlighet 

Att känna sig onormal 

Kvinnorna beskrev att brösten var de viktigaste kroppsdelarna för att känna sig som 

en kvinna (Cebeci, Yangın och Tekeli 2012; Piot-Ziegler et al. 2010). Att utföra en 

mastektomi upplevdes som att ta bort en del av kvinnligheten (Denford et al. 2011; 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Manderson och Stirling 2007). När 

kvinnligheten försvann kände sig kvinnorna onormala när det gällde 

kroppsutseendet. De kände att de inte passade in i sin omgivning och var oroliga för 

vad andra personer skulle tycka och tänka samt om det syntes att de genomgått 

mastektomi (Denford et al. 2011; Freysteinson et al. 2012; Hill och White 2008; Piot- 

Ziegler et al. 2010). Upplevelsen av vad som ansågs vara normalt var olika hos 

kvinnorna. Antingen ville de passa in i vad samhället ser som normalt, nämligen en 

kvinna med två bröst eller så ansåg kvinnorna att normalitet var att återfå utseendet 

som hon hade före mastektomin. De som var mer benägna till att se normala ut valde 

hellre att göra en rekonstruktion jämförelse med dem som såg hälsan i första hand. 

Den största orsaken till rekonstruktion var att återfå en bröstvårta enligt kvinnorna 

(Denford et al. 2011). Kvinnorna uttryckte även sin känsla av att vara onormal genom 
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att de inte kunde ha på sig vilka kläder de ville. De fick ändra sin klädstil då de 

tidigare haft urringade kläder samt att de kände sig tvungna att anpassa sin klädsel 

utifrån om de hade på sig sin protes eller inte (Denford et al. 2011; Fallbjörk, 

Salander och Rasmussen 2012; Piot- Ziegler et al. 2010). Att använda sig av protes 

upplevde kvinnorna som ett hjälpmedel för att de skulle känna sig normala igen, men 

protesen kunde också medföra oro. Oron kunde t.ex. uttrycka sig i rädsla för att 

protesen skulle falla ur, glömma ta på sig den och då göra mastektomin synlig för 

omgivningen samt att omgivningen skulle se att de gjort mastektomi även fast de bar 

protes (Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Thomas- MacLean 2005). De 

kvinnor som inte hade råd med en protes eller rekonstruktion försökte se normal ut 

genom att lägga kläder eller bomull i bh:n (Cebeci, Yangın och Tekeli 2012).  

 

Eftersom kvinnorna upplevde sig onormala ville de inte visa upp sig nakna i 

offentliga miljöer, därför slutade de att gå till badhus samt gym. De ville inte 

skrämma iväg personer då de kände sig som ett monster bland folk. Ytterligare en 

anledning till att de inte ville vistas i sådana miljöer var på grund av smärtan över att 

se andra kvinnor med två bröst. Varje gång kvinnorna som gjort mastektomi till följd 

av bröstcancer tog av sig kläderna blev de påminda om cancern och att de såg 

annorlunda ut (Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Piot- Ziegler et al. 2010). 

Till följd av förlorad kvinnlighet upplevde kvinnorna att de fått en lägre självkänsla, 

det var en ständig kamp som pågick kring den (Hill och White 2008; Manderson och 

Stirling 2007). För att återfå sin självkänsla och kvinnlighet valde kvinnorna att göra 

en rekonstruktion (Denford et al. 2011; Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Hill 

och White 2008; Manderson och Stirling 2007). 

 

Kvinnor med en medelålder på 60 år som drabbats av bröstcancer upplevde det 

lättare att hantera förlusten av ett bröst än vad yngre kvinnor gjorde. De äldre 

kvinnorna uttryckte det genom att de tyckte att det inte var så stor sak att genomgå 

mastektomi. De upplevde inte att kvinnligheten gick förlorad utan de kände att 

brösten gjort sitt i livet så som ammat barn samt att det var viktigare med utseendet 

när de var yngre. Nu när de blivit äldre kände dem att det viktigaste var god hälsa och 

då spelade det inte så stor roll om de förlorat ett bröst eftersom det fanns så bra 

proteser som kändes precis som det bortopererade bröstet gjorde. De äldre kvinnorna 

uttryckte även sin förståelse för att många yngre kvinnor genomgår rekonstruktion 
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till följd av mastektomi på grund av att de tänker på ett annat sätt kring kvinnlighet 

och utseendet (Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012). I en studie av Piot- Ziegler 

et al. (2010) fanns det också kvinnor som upplevde att genomgå mastektomi inte 

hade så stor betydelse med tanke på deras ålder. Det fanns även yngre kvinnor som 

uttryckte att om de varit äldre så hade de inte valt att göra en rekonstruktion, men i 

deras ålder kändes det viktigt för att passa in i samhället. 

 

Att känna sig mindre attraktiv 

Till följd av mastektomi upplevde kvinnorna att deras sexualitet förändrades. De 

kände sig inte lika attraktiva inför sina män och var rädda för vad partnern skulle 

tycka om kroppsförändringen (Elmir et al. 2010; Fallbjörk, Salander och Rasmussen 

2012; Manderson och Stirling 2007). Kvinnorna upplevde att den sexuella relationen 

till sin partner hade förändrats på grund av mastektomin. De som levde ensamma 

tyckte det kändes svårt att inleda en ny relation på grund av deras förändrade 

utseende. Det kunde ses som en omöjlighet att inleda ett sexuellt förhållande om de 

inte fick genomgå en rekonstruktion. Även fast partnern accepterade kvinnans nya 

utseende så upplevde ändå kvinnorna att de inte var lika attraktiva och ville därför 

inte visa sig utan bh eller kläder på överkroppen, den här känslan var starkare hos 

kvinnor som inte levde i en stabil relation. Det fanns också partners som inte kunde 

hantera förändringen som kvinnan gått igenom och valde därför att avsluta 

relationen (Elmir et al. 2010; Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Hill och 

White 2008; Piot- Ziegler et al. 2010). 

 

Smärtsamt att se sig själv i spegeln 

Efter mastektomin upplevde kvinnorna svårigheter att se sig själv i spegeln på grund 

av hur kroppen såg ut. De kände sig som en halv kvinna, chockade, fula, hemska, de 

hade svårt att acceptera det dem såg, det var smärtsamt att se sig själv och flera grät 

när de såg sig i spegeln (Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Freysteinson et al. 

2012; Piot- Ziegler et al. 2010). Kvinnorna hade så svårt att se sig själv i spegeln att 

när de kom hem efter mastektomin gjorde de sönder alla sina speglar (Cebeci, Yangın 

och Tekeli 2012). Ju mer tiden gick desto lättare kunde kvinnorna acceptera sina 

kroppar och de hade lättare för att se själv i spegeln. Kvinnorna upplevde även att 



 11 

tron hjälpte dem att finna styrka så de kunde klara av att se sig själv i spegeln 

(Freysteinson et al. 2012). 

 

En annan syn på kroppen 

Att kroppen inte är komplett 

När en mastektomi hade genomförts upplevde kvinnorna en tomhet och att kroppen 

såg asymmetrisk ut. De kände att de fick sämre balans och hade velat ta bort båda 

brösten för att få jämnvikt eller genomföra en rekonstruktion för att på så vis få 

tillbaka symmetrin (Denford et al. 2011; Thomas- MacLean 2005; Piot- Ziegler et al. 

2010). Enligt en studie av Cebeci, Yangın och Tekeli (2012) upplevde kvinnorna på 

grund av sin kultur att kropparna inte var kompletta efter att en kniv har skurits i 

dem. I en annan studie av Piot- Ziegler et al. (2010) berättar kvinnorna att brösten är 

starkt förknippade med moderskap med tanke på amning och den speciella 

kontakten som uppstår mellan mamman och det nyfödda barnet. Kvinnorna 

beskriver att mastektomi skulle förhindra dem från att kunna bli en mamma och att 

få uppleva den speciella moderskänslan. De beskrev även att förlora ett bröst var som 

att gå tillbaka till barndomen samt att mastektomin gjorde dem till en man.  

 

Att kroppen blivit en främling 

I samband med förlusten av ett bröst upplevde kvinnorna även att identiteten 

förlorades, de kände inte igen sig själva längre på grund av mastektomin (Cebeci, 

Yangın och Tekeli 2012; Fallbjörk, Salander och Rasmussen 2012; Lindwall och 

Bergbom 2009; Manderson och Stirling 2007; Piot- Ziegler et al. 2010). Kvinnorna 

upplevde att deras kroppar som de tidigare kunnat lita på hade svikit dem och blivit 

opålitliga. Kroppen hade blivit en främling som bjudit in en objuden gäst, cancern, 

vilket gjorde att de blev tvungna att genomgå mastektomi. De säger även att kroppen 

blivit oförutsägbar, att de förlorat makten över den, att de kände sig hjälplösa och 

frihetsberövade (Lindwall och Bergbom 2009; Manderson och Stirling 2007). 

Kroppsintegriteten blev utmanad på grund av den opålitlighet som kroppen utsatte 

kvinnorna för, de kände sig rånade på sin identitet (Piot- Ziegler et al. 2010).  
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Fantomkänsla 

Kvinnorna upplevde en form av fantomkänsla i området där mastektomin 

genomförts (Björkman, Arnér och Hydén 2008; Cebeci, Yangın och Tekeli 2012; 

Thomas- MacLean 2005). De hade svårt att sätta ord på exakt hur det kändes i 

området, känslan kunde beskrivas som en metafor. Ett exempel på en metafor som 

beskrevs var att det kändes som att myror kröp i området (Björkman, Arnér och 

Hydén 2008). Kvinnorna upplevde även att de kunde hålla och känna sin bröstvårta 

utan att den ens existerade. De kunde också känna att protesen framkallade smärta i 

det icke existerande bröstet. Fantomkänslan kunde variera över tid men det fanns 

kvinnor som fick leva med dessa fenomen livet ut då problemet blivit kroniskt 

(Björkman, Arnér och Hydén 2008; Thomas- MacLean 2005). Kvinnorna upplevde 

också fantomkänslan som att det bröst som tagits bort fortfarande fanns kvar, men 

när de skulle ta på bröstet så upptäckte de att det inte fanns där (Cebeci, Yangın och 

Tekeli 2012).  

 

Att komma tillbaka till vardagen 

Starkare individ 

Efter mastektomin upplevde kvinnorna att de blivit starkare individer samt mer 

självsäkra. Kvinnorna uppskattade sina liv mer och insåg hur viktigt det var att ta till 

vara på livet. De kände sig stärkta tack vare sin tro och att de sett livet ur ett annat 

perspektiv vilket gjort att de börjat tänka på hur de kan vara till hjälp för andra 

(Cebeci, Yangın och Tekeli 2012; Elmir et al. 2010; Freysteinson et al. 2012). I en 

studie av Elmir et al. (2010) berättade kvinnorna hur de upplevde sig starkare som 

individer efter att ha överlevt bröstcancer och dess behandling. Med hjälp av den här 

erfarenheten insåg de hur stark kroppen var som klarat av att hantera en sådan 

sjukdom. 

 

Att finna stöd 

Stöd från familj och vänner var till stor hjälp för att bearbeta och påskynda 

återhämtningen efter mastektomin för kvinnorna. Familj och vänner bidrog till att 

kvinnorna kände sig gladare och starkare som individer. Kvinnorna kände att familj 

och vänner fanns tillgängliga dygnet runt för att ge support och stöd vilket upplevdes 

positivt för bearbetningen (Cebeci, Yangın och Tekeli 2012; Elmir et al. 2010; 
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Freysteinson et al. 2012). En annan grupp som kvinnorna kunde finna stöd hos var 

sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen gav stöd, råd samt information både före 

och efter operationen (Elmir et al. 2010). 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av att förlora ett bröst 

i samband med bröstcancer. Resultatet presenterades i tre kategorier med 

sammanlagt åtta subkategorier som var: ”Förlorad kvinnlighet”- Att känna sig 

onormal, Att känna sig mindre attraktiv och Smärtsamt att se sig själv i spegeln. ”En 

annan syn på kroppen”- Att kroppen inte är komplett, Att kroppen blivit en främling 

och Fantomkänsla. ”Att komma tillbaka till vardagen” - Starkare individ och Att finna 

stöd (se tabell 1).  

 

Resultatdiskussion 

Teoretisk referensram- Objektifieringsteorin 

Objektifieringsteorin tillhör den västerländska kulturen och är en teori om feminism 

och om samhällets perspektiv på kvinnor. Den används för att förstå varför kvinnor 

kan uppleva en negativ självbild mot sig själva jämfört med män (Fredrickson och 

Roberts 1997; Sinclair 2006). Teorin beskriver hur samhället socialt har konstruerat 

kvinnan till att bli ett sexuellt objekt eller en sevärdhet. Den används även för att 

förstå att kvinnorna ständigt är utsatta för yttre värderingar och granskning från 

samhället på grund av medias porträttering av attraktiva kroppar (Fredrickson och 

Roberts 1997). Det skapar en press för kvinnorna att framställa den perfekta kroppen 

som ska vara både sexuell och attraktiv (Fredrickson och Roberts 1997; Sinclair 

2006). Oftast när media visar bilder på kvinnor läggs fokus på hela kroppen, däremot 

när det gäller bilder på män fokuseras det mest på ansiktet. Bilderna som publiceras 

på kvinnorna är ofta sexualiserade och sprider sig fort, de syns överallt i samhället. 

Kvinnorna får en bild av hur kroppen bör se ut för att passa in i samhället 

(Fredrickson och Roberts 1997).  

 

OBC ”Objectified body consciousness” är en del av objektifieringsteorin som 

beskriver utvecklingen av kvinnornas negativa syn på sin kropp som påverkas av den 
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sociokulturella omgivningen. Teorin beskriver att kvinnornas kroppar är ett objekt 

som finns till för att ta emot blickar från andra. Kvinnornas utseende placerar dem i 

en position som leder dem till att objektifiera sig själva (Harper och Tiggemann 

2008; Sinclair 2006). Samhällets kulturella press angående fixering av utseendet 

leder kvinnorna till att själva observera och granska sina kroppar för att passa in i 

samhället. Det formar unga kvinnors medvetande och stigmatisering av kroppen. 

Sociokulturella faktorer leder kvinnorna till medvetenheten och internalisering av 

samhällets normer för det perfekta utseendet, vilket leder till en negativ 

kroppsuppfattning (Harper och Tiggemann 2008). Det här resulterar i att kvinnornas 

syn på sig själva förändras, de känner sig tvingade att förändra sitt kroppsutseende 

för att passa in i den norm samhället skapat. Utseendet känns avgörande för hur 

andra människor bemöter dem. På grund av yttre objektifiering som är en process 

leder detta till självobjektifiering. Självobjektifiering handlar om att kroppen 

betraktas som ett objekt som då är till för att behaga andra. Vilket kan leda till att den 

fysiska hälsan prioriteras i andra hand (Fredrickson och Roberts 1997). 

 

Förlorad kvinnlighet 

Objektifieringsteorin tar upp att kvinnorna enligt samhället är sexuella objekt eller en 

sevärdhet vilket även påverkat kvinnornas syn på sig själva (Fredrickson och Roberts 

1997). I föreliggande litteraturstudie framkom det i flera artiklar att kvinnorna kände 

sig onormala på grund av samhällets syn på hur kvinnan bör se ut. Det framkom även 

att brösten var en symbol för kvinnlighet vilket även påvisades i en studie av 

Gallagher et al. (2010). Att brösten var en symbol för kvinnlighet kan enligt 

författarna påverkats av medias bilder på kvinnor då de flesta bilder som publicerats 

är på kvinnor med två bröst. Enligt Fredrickson och Roberts (1997) beskriver 

objektifieringsteorin hur stark inverkan media har på samhällets syn över hur en 

kvinna bör se ut. Det som media visar får folk att tro att det är så en kvinna ska se ut 

och vara. 

 

I studier av Crompvoets (2006) och Gallagher et al. (2010) upplevde kvinnorna att 

protesen hindrade dem från att vara normala, andra upplevde sig bekvämare att gå 

utan sin protes än att ha på sig den i väntan på rekonstruktion. De kände sig 

begränsade i vardagen då de inte kunde gå i bikini och bada som de gjorde innan 

mastektomin. Det fanns proteser som var anpassade för bad men flertalet upplevde 
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det svårt att hitta en bikini som passade och som de trivdes i. Kvinnorna upplevde 

även ett obehag av att det blev varmt och svettigt under protesen. Det här skiljer sig 

mot föreliggande studies resultat. Författarna drar slutsatsen att skillnaderna kring 

upplevelse av att bära en protes kan vara olika på grund av hur klimatet är där 

kvinnan lever. I en av de svenska studierna var kvinnorna mer nöjda än i de som 

deltog i en studie som genomfördes i Australien, det kan enligt författarnas slutsats 

bero på att de har ett varmare klimat där. Vid varmare klimat används bikini oftare 

vilket kan kännas som en begränsning för de som bär protes eftersom det inte är så 

lätt för kvinnorna att hitta en bikini de trivs i. Harper och Tiggemann (2008) skriver 

att den sociokulturella pressen angående fixering av utseendet är anledningen till 

varför kvinnorna observerar och granskar sin kropp för att passa in i samhället. 

Enligt författarna till föreliggande studie kan det här vara en bidragande faktor till 

varför kvinnorna känner sig osäkra i sin protes då media publicerar synen på 

kvinnan, det är sällan det visas bilder på eller pratas om proteser. 

 

Crompvoets (2006) rapporterade att självkänslan påverkades negativt då kvinnorna 

upplevde sig vara onormala utseendemässigt. Kvinnorna tyckte det var viktigt att få 

genomgå en rekonstruktion för att återfå sin självkänsla och inte vara deprimerade. 

Enligt Fredrickson och Roberts (1997) objektifieringsteori så är det samhället som 

påverkar vad som är normalt utseendemässigt för kvinnor. Kvinnorna är ständigt 

utsatta för yttre värderingar och granskning från samhället på grund av media. De 

känner att de behöver leva upp till dessa normer för att passa in och för att inte bli 

behandlade på ett annorlunda sätt. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att 

kvinnorna inte hade samma förutsättningar för att kunna genomgå en rekonstruktion 

då de måste finansiera den själva, t.ex. i Turkiet. Författarna drar slutsatsen att det 

här kan bilda orättvisor då alla kvinnor inte får samma möjlighet att genomgå en 

rekonstruktion eller få tillgång till en protes. Klasskillnaderna blir tydliga eftersom de 

med högre inkomst har bättre förutsättningar att finansiera den vård de vill ha efter 

mastektomi för att kunna se ut så som samhället tycker en kvinna ska vara jämfört 

med de som lever i fattigdom. Det i sin tur kan leda till att kvinnorna som lever i 

fattigdom drabbas av psykisk ohälsa på grund av sitt missnöje över det förändrade 

kroppsutseendet och att de inte haft råd att leva upp till samhällets bild av hur en 

kvinna bör se ut. Frågan är om kvinnorna i Turkiet upplever samma sorts press som 
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kvinnor som lever i den västerländska kulturen där objektifieringsteorin finns, 

nämligen att en kvinna ska ha två bröst för att se ut som en kvinna?  

 

I föreliggande studies resultat upplevde kvinnorna att de blivit mindre attraktiva 

inför deras partner på grund av mastektomin. I en studie av Loaring et al. (2015)  

berättar kvinnorna att deras män såg dem precis så som de var före mastektomin, 

oavsett vilket val kvinnan gjorde mellan rekonstruktion eller inte så spelade det ingen 

roll för männen. Huvudsaken var att deras partner mådde bra och kände sig bekväm. 

Studien påvisade även att kommunikationen var viktig mellan parterna för att kunna 

bibehålla den sexuella relationen som kan påverkats vid kvinnans kroppsförändring. 

Dessa män skiljer sig från vad objektifieringsteorin säger eftersom de såg sin kvinna 

som en individ och inte ett objekt (jfr Sinclair 2006). Att männen inte såg sin kvinna 

som ett objekt kan bero på att paren i studien hade en god kommunikation mellan 

varandra. God kommunikation kan bidra till upplevelse av trygghet i relationen då de 

vet att de älskar varandra oavsett hur de ser ut, relationen påverkas alltså inte av 

medias bild av hur en kvinna bör se ut. Utseendet är inte det viktigaste för parets 

relation utan det viktigaste är personligheten.  

 

I resultatet framkom det även att äldre kvinnor klarade av en mastektomi bättre än 

yngre kvinnor då de satte hälsan före utseendet. Dessa äldre kvinnor kan möjligtvis 

uppleva en större trygghet med sig själva på grund av att de levt ett längre liv än de 

som är unga och drabbas av bröstcancer. De känner sig så trygga med sig själva att 

det inte spelar någon roll om de har ett eller två bröst, de kan vara en kvinna ändå. En 

stark trygghet i självbilden gör att de äldre kvinnorna inte blir lika påverkade av 

samhället samt medias bild på hur en kvinna bör vara, de bryr sig alltså inte om vad 

objektifieringsteorin säger (jfr Harper och Tiggemann 2008; Sinclair 2006). Enligt 

Engel et al. (2004) spelar det ingen roll vilken ålder kvinnan befinner sig i då hon ska 

genomgå en mastektomi. Både yngre och äldre kvinnor blir påverkade på ett negativt 

sätt när det gäller deras kroppsuppfattning. Resultatet i föreliggande litteraturstudie 

visade även att yngre kvinnor påstår att de inte skulle göra en rekonstruktion om de 

vore äldre. Om alla, både patienter och vårdpersonal, skulle tänka så tror författarna 

att det kan uppstå problem när en äldre kvinna drabbats av bröstcancer och behöver 

genomgå mastektomi. Sådana tankesätt gör det lättare att generalisera att alla äldre 

kvinnor tycker att det inte är viktigt att genomgå en rekonstruktion till följd av 
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mastektomi. Vissa av de äldre kvinnorna kan känna så medan andra tycker tvärt om 

och det kan lätt glömmas av. Enligt Snellman (2014, 459) kan vården individualiseras 

genom att vårdpersonalen lyssnar till patientens erfarenheter och upplevelser. På så 

vis kan patientens önskningar tillgodoses och omvårdnaden blir personcentrerad.  

 

En annan syn på kroppen 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde fantomkänsla i området där bröstet 

varit. Det här visar sig även vara ett problem för de som amputerat övre eller nedre 

extremiteter (jfr Bosmans et al. 2007; Ligthelm och Wright 2014; Norlyk, Martinsen 

och Kjaer- Petersen 2013). En man som amputerat en övre extremitet beskrev att 

fantomsmärtan var fruktansvärd. Han kunde uppleva samma typ av smärta som han 

gjorde när olyckan som orsakade amputationen inträffade. Den här smärtan kändes 

svår för mannen att hantera (Ligthelm och Wright 2014). I resultatet visade det sig 

även att kvinnorna upplevde att deras bröst som egentligen var bortopererat fanns 

där. Enligt Bosmans et al. (2007) och Norlyk, Martinsen och Kjaer- Petersen (2013) 

upplevde de som amputerat en nedre extremitet samma känsla, att benet som var 

borta fanns kvar. Vissa upplevde fantomsmärtan som inte hanterbar medan andra 

lärde sig att acceptera smärtan för att kunna gå vidare i livet och lära sig hantera de 

förändringar som blivit i vardagen. Författarna till den här litteraturstudien ser ett 

samband med att oavsett vilken kroppsdel som förlorats så uppstår samma typ av 

fantomkänsla. Det som inte framkom som man kan fundera på är om de som 

amputerat en övre eller nedre extremitet känner sig onormala på samma sätt som 

kvinnor som opererat bort ett bröst. Både kvinnor och män har ju armar och ben, det 

är alltså ingen specifik symbol för något av könen i jämförelse med vad brösten är för 

kvinnan. Å andra sidan publicerar media sällan bilder på personer som amputerat en 

kroppsdel vilket kan göra att även de kvinnorna berörs av objektifieringsteorin. 

Fredrickson och Roberts (1997) skriver att objektifieringsteorin tar upp att när media 

visar bilder på kvinnor visas helbild medan bilder på män fokuserar mest på ansiktet. 

Är det då lättare för männen att hantera sitt nya utseende till följd av amputation än 

vad det är för kvinnor?  
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Att komma tillbaka till vardagen 

Ett viktigt stöd som framkom i litteraturstudiens resultat när det gällde kvinnornas 

återhämtning efter mastektomi var vänner, familj och sjukvårdspersonal. Gallagher 

et al. (2010), Krigel et al. (2014) och Loaring et al. (2015) beskriver att kvinnorna 

upplevde det viktigt med stöd från grupper där alla medlemmar varit med om samma 

diagnos och behandling. I gruppen kunde de dela erfarenheter och på så vis hjälpa 

varandra i bearbetning och återhämtning. De skrev också att vänner, familj och 

sjukvårdspersonal var viktiga stöd för kvinnorna efter mastektomi. Enligt Krigel et al. 

(2014) upplevde även kvinnorna att det var jobbigt när familj och vänner hörde av sig 

ofta och undrade hur de mådde. Författarna till föreliggande studie drar slutsatsen 

att eftersom kvinnorna kan uppleva olika behov av stöd är det viktigt att anpassa 

vården efter varje individ för att ge den mest optimala vård. Det är viktigt att lyssna 

till varje individ och ge det stöd kvinnan behöver (jfr Hörnsten 2013). Ett dilemma, 

enligt författarna som kan uppstå är när vårdpersonal upplever att kvinnan skulle 

behöva prata mer om sin situation än vad hon själv vill göra. I vissa fall har kvinnan 

bearbetat sin sjukdom och är inte i behov av att prata om det, medan i andra fall kan 

det vara så att kvinnan är i behov av att prata men hon är rädd för vilka reaktioner 

som kan uppstå. Det här kan vara en svår balansgång för vårdpersonalen att avgöra 

vilket av alternativen fokus ska vara på. Ytterligare ett dilemma som kan uppstå är 

om sjukvårdspersonalen antar objektifieringsteorin och ser kvinnan som ett objekt. 

Det kan förstärka kvinnans negativa kroppsuppfattning av sig själv och hon ser sig 

åter som ett objekt (jfr Fredrickson och Roberts 1997; Harper och Tiggemann 2008; 

Sinclair 2006). 

 

Betydelse för omvårdnad  

Enligt författarna är det viktigt att bröstcanceropererade kvinnor får uppleva trygghet 

i vården. Tryggheten behövs för att våga prata om och bearbeta känslor som dyker 

upp vid en sådan livsomställning det kan vara att genomgå mastektomi (jfr Sørensen 

och Almås 2011, 448). Eftersom bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos 

kvinnor är det stor sannolikhet att vi som sjuksköterskor kommer att träffa dessa 

patienter. Vi som sjuksköterskor har en viktig roll där vi kan påverka patientens 

trygghet t.ex. genom att ha förståelse för vilka reaktioner som kan uppstå hos 

patienten för att på så vis kunna bemöta deras känslor samt att se kvinnan som en 

individ och inte ett objekt (jfr Svensk sjuksköterskeförening 2010b). Ytterligare en 
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viktig aspekt att tänka på som vårdpersonal som framkommit i den här 

litteraturstudien är att varje kvinnas upplevelse är unik och det är viktigt att inte 

generalisera dessa upplevelser utan lyssna på varje individ för att uppnå 

personcentrerad vård. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010a) är 

personcentrerad vård då patienten ses som en helhet, sjukvårdspersonalen ska sträva 

efter att se till både fysiska, psykiska, sociala, existentiella och andliga behov. 

Personalen ska lyssna till individens egna upplevelser och främja hälsa utifrån det 

sätt patienten själv anser passar bäst. 

 

Metoddiskussion 

Att göra en litteraturöversikt innebär att få en överblick över vad som redan finns 

forskat på inom området som är valt (Friberg 2012b, 133). Därför är författarnas val 

av att göra en litteraturstudie relevant i det här fallet eftersom det redan fanns 

tillräckligt med forskning kring det valda området. Att studien bestod av 

vetenskapliga artiklar som baserades på kvalitativ forskningsmetod är också relevant 

eftersom syftet var att belysa upplevelser. Enligt Henricson och Billhult (2012, 130) 

används kvalitativ metod för att försöka få en uppfattning om hur individen upplever 

fenomenet. Forskaren kan ta reda på upplevelser genom att använda sig av intervjuer 

som utförs ansikte mot ansikte. Alla de utvalda artiklarna hade intervjuer som 

datainsamlingsmetod vilket styrker artiklarnas användbarhet relaterat till 

litteraturstudiens syfte. Författarna var noggranna med att delar eller hela resultatet 

från de utvalda artiklarna skulle svara på syftet. Endast det som svarade på syftet har 

tagits med i resultatet till föreliggande studie. 

 

Sökorden som används för att hitta relevanta artiklar ska baseras på studiens syfte 

(Karlsson 2012, 108). Författarna hade det här i åtanke vid varje sökning därför är 

sökorden noggrant utvalda för att passa in på studiens syfte. För att sökningen skulle 

bli bred användes tre olika databaser, vilket stärker arbetets trovärdighet enligt 

Henricson (2012, 473). Avgränsningarna som gjordes var också relevanta med tanke 

på studiens syfte. Författarna ville ha reda på hur nuläget såg ut för hur kvinnor 

upplevde förlusten av ett bröst till följd av bröstcancer, därför valdes avgränsningen 

”senaste tio åren”. Östlundh (2012, 74) skriver att forskning ofta tar reda på nuläget 

och därför kan det vara bra att välja en avgränsning som berör tiden om inte syftet 

har en annan mening. Författarna valde att inte göra några avgränsningar gällande 
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geografiskt område på grund av att samhället blir mer och mer mångkulturellt och 

författarna ville få en insyn i om upplevelserna hos kvinnorna som gjort mastektomi 

till följd av bröstcancer skiljer sig åt beroende på vart man kommer ifrån. Det här 

kunde gjorts bättre eftersom de flesta studier som valdes ut hade genomförts i ett 

land med hög levnadsstandard. Författarna borde fokuserat mer på att samla in 

artiklar som baserats på studier gjorda i länder med lägre levnadsstandard för att 

stärka överförbarheten. Polit och Beck (2014, 75) skriver att när data samlas in från 

olika kontexter ökas överförbarheten.  

 

Urvalsförförandet är tydligt presenterad, det finns steg som visar hur artiklarna valts 

ut samt tydliga inklusion- och exklusionskriterier. Enligt Wallengren och Henricson 

(2012, 489) ökar studiens trovärdighet då det finns tydliga beskrivningar kring 

urvalsförförandet. Vid kvalitetsgranskning och analys genomfördes arbetet 

gemensamt. För att undvika missuppfattningar vid kvalitetsgranskningen av 

artiklarna var båda författarna noggranna med att läsa SBU:s metodbok (SBU 2014b) 

om hur deras kvalitetsgranskningsmall ska tolkas. En svaghet hos författarna är att 

ingen har någon tidigare erfarenhet av att granska vetenskapliga artiklar. Det kan ha 

gjort att det blivit missuppfattningar i granskningen eftersom bedömningen av vilken 

nivå artikeln skulle få gjordes genom olika påståenden och författarna fick själva 

tolka vilken nivå som passade. Olsson och Sörensen (2011, 286) beskriver en annan 

kvalitetsgranskningsmall som grundar sig på poängsystem för att gradera vilken 

kvalitet artikeln får. Den mallen kunde eventuellt varit lättare för författarna att 

hantera då poängen talade om vilken nivå artikeln hamnade på. Enligt Henricson 

(2012, 473-474) ökar trovärdigheten av arbetet när samtliga författare granskar och 

analyserar datainsamlingen gemensamt.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna har använt sig av engelska artiklar och även om författarna varit 

noggranna med översättningen kan det uppstått missförstånd i tolkning samt analys 

av artiklarna eftersom ingen av författarna har engelska som modersmål. Kjellström 

(2012, 86) beskriver att vid bedömningar av artiklar kan författaren ha begränsad 

kunskap i engelska, det kan leda till feltolkningar och ett hinder till en rättvis 

bedömning av analys. Förförståelsen som författarna hade kring mastektomi 

hanterades genom att båda undvek att prata om egna värderingar och åsikter vid 
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sammanställning av resultatet, så att de valda studiernas resultat inte blev omvandlat 

och fick en annan betydelse. Även om vi inte pratade om våra åsikter kring 

mastektomi kan ändå vår förförståelse omedvetet påverkat vårt val av artiklar samt i 

tolkningen av de utvalda artiklarna. För att stärka studiens trovärdighet skriver 

Priebe och Landström (2012, 46) att det är viktigt att det finns ett resonemang kring 

hur förförståelsen hanteras och vilken betydelse den har.  

 

Eftersom författarna läst igenom de utvalda artiklarna flertalet gånger, hjälpts åt med 

analysen och gemensamt valt kategorier samt subkategorier så upplever båda att allt 

blivit redovisat som var relevant i resultaten hos de utvalda artiklarna. Författarna 

upplever även att arbetssättet bidrog till att minska risken för feltolkningar av 

artiklarna. Ett problem som kunde uppstå när det var två författare till arbetet var 

situationer där åsikterna skiljdes åt. Vid sådana situationer diskuterade författarna 

problemet tills en gemensam slutsats kunde nås.  

 

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnornas upplevelse av att förlora ett bröst till 

följd av bröstcancer var individuell, det finns dock flera likheter. Kvinnorna upplevde 

förlorad kvinnlighet, att de såg onormala ut samt rädsla för vad partnern skulle tycka. 

Många av kvinnorna blev påverkade av samhällets syn på hur en kvinna borde se ut. 

Enligt objektifieringsteorin ses kvinnan som ett objekt i den västerländska kulturen 

och det är oftast media som styr samhällets syn på hur kvinnans kropp bör se ut. Det 

fanns även kvinnor som inte påverkades av samhällets syn då upplevde att om bara 

hälsan var god så spelade det ingen roll om de hade ett eller två bröst. Kvinnorna 

upplevde sig även starkare som individer efter att ha överlevt cancern samt dess 

behandling. Eftersom upplevelsen är individuell så är det viktigt att vi sjuksköterskor 

har det i åtanke när vi möter en kvinna som just genomgått mastektomi. Det är 

viktigt att vi ser henne som en individ och inte ett objekt. Studien visade även att det 

är viktigt att kvinnorna får stöd för att kunna bearbeta det dem varit med om. Stödet 

kan t.ex. fås av vårdpersonal och där har sjuksköterskan en viktig roll i omvårdnaden 

samt samtalet med patienten.  

 

Det skulle behövas mer forskning kring hur kvinnan som drabbats av bröstcancer och 

genomgått mastektomi upplever vården och stödet från vårdpersonalen samt vilket 
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typ av stöd hon vill ha. Även om det är svårt att generalisera forskning kring 

upplevelser kan det ändå vara bra att få konkreta exempel på vilka typ av stöd vi 

sjuksköterskor kan ge.   
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Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell.  

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Urval 1* 

(dubbletter) 

Urval 2** Urval 3*** Urval 4**** 
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Breast 

Neoplasms 
AND 
Mastectomy

AND Body 
Image 
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2005-2015 

Nursing journal 
English  

16 2 2 1 1 

2015-11-06 PubMed Breast 
cancer AND 

Mastectomy 
AND 
Experience 

10 years 
English  

Female  
Nursing journal 

30 6 
(1) 

4 
(1) 

4 
(1) 

2 
(1) 

2015-11-06 PsycINFO Thesaurus: 
Breast 

Neoplasms 
AND 

Mastectomy 

Peer reviewed 
2005–2015 

English 
Female 

82 11 
(3) 

6 
(3) 

5 
(3) 

4 
(3) 

2015-11-11 PsycINFO Breast 

Cancer AND 
Experience 
AND Body 

Image 

Peer reviewed 

2005–2015 
English 
Female 

38 4 

(1) 

2 

(1) 

2 

(1) 

1 

(1) 

2015-11-11 PsycINFO Breast 

Neoplasms 
AND 

Experience 
AND Surgery 

Peer reviewed 

2005-2015 
English 

Female 

157 9 

(4) 

3 

(4) 

1 

(4) 

1 

(4) 



 

Bilaga 1. Tabell 1. Söktabell.  

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Urval 1* 

(dubbletter) 

Urval 2** Urval 3*** Urval 4**** 

2015-11-11 CINAHL Headings: 

Breast 
Neoplasms 
AND 

Embodiment 

Peer reviewed 

2005-2015 
Nursing journal  
English 

Female 

5 2 1 1 1 

2015-11-11 CINAHL Breast 

Neoplasms 
AND 
Experience 

AND Losses 

Peer reviewed 

2005-2015 
Nursing journal  
English 

Female 

5 3 2 2 1 

Totalt        11 

 
* Urval av artiklar efter läsning av titel: Titel stämmer överens med syftet 

** Urval av artiklar efter läsning av abstrakt: Abstrakt stämmer överens med syftet 
*** Urval av artiklar efter läsning av hela artikeln 

**** Utvalda artiklar efter kvalitetsgranskning som ingår i resultatet 
  



 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning   

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2008 
Björkman, B. 
Arnér, S. 

Hydén, L-C. 
Sverige 

“Phantom breast 
and other 
syndromes after 

mastectomy:  
Eight breast 

cancer patients 
describe their 
experiences over 
time:  
A 2- year follow-
up study”. 

Att undersöka  
kvinnors 
personliga 

beskrivningar av 
hur fantombröst 

fenomen 
uppstår av 
smärtsamma, 
känslor och 
andra symtom 
efter 
mastektomi.  

8 kvinnor som genomgått sin 
första mastektomi. Alla 
kvinnor har gjort en 

modifierad radikal 
mastektomi. Två av 

kvinnorna kunde inte fullfölja 
studien, den ena var med på 
första intervjun och den 
andra kvinnan deltog på två 
av fyra intervjuer. 
Inklusionskriterier: Svenska 
kvinnor mellan 25-80 år. Alla 

kvinnor ska genomgått 
mastektomi.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer som 
spelades in. Kvinnorna blev 

intervjuade fyra gånger under två 
års tid, varje intervju tog ca en 

timma. Studien analyserades med 
hjälp av en kombination av 
diskurs- och narrativanalys.  
Etisk godkänd.  

Resultatet är presenterat i fyra 
teman: Amputation som 
avbrytande händelse i livet 

och att leva utan ett bröst, andra 
smärtproblem, fantomkänsla och 

fantomsmärta samt 
tidsperspektiv över kvinnornas 
upplevelse. Hälften av kvinnorna 
upplevde någon form av 
fantomkänsla då de upplevde att 
de kunde ta på det bröst som 
inte fanns kvar. De hade svårt 

att sätta ord på hur känslan 
uppfattades samt dess position.  

Hög 

2012 
Cebeci, F. 
Yangın, H.B. 
Tekeli, A. 
Turkiet  

”Life experiences 
of women with 
breast cancer in 
south western 
Turkey: A 
qualitative study”. 

Att utforska 
kvinnors 
upplevelse av 
att leva med 
bröstcancer.  

Studien genomfördes på ett 
sjukhus i Turkiet med kvinnor 
som pågick behandling för 
bröstcancer. Antal deltagare 
var 8 muslimska kvinnor 
mellan 30-47 år. 

Inkusionskriterier: Kvinnorna 
ska kunna prata och förstå 
turkiska, diagnostiserad med 

bröstcancer under det 
senaste året, frånvaro av 
metastaser och andra typer 

av cancer, civil status: gift 
samt frånvaro av psykisk 
sjukdom. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade- och 
djupintervjuer. Intervjuerna 
spelades in och varade mellan 1-2 
timmar. Innehållet av intervjuerna 
analyserades med hjälp av 

innehållsanalys enligt Graneheim 
och Lundmans metod.  
Etiskt godkänd.  

  

Resultatet är presenterat i tre 
huvudteman: Behov (behov av 
stöd från familj och partner, 
tillbedjan samt ta emot och ge 
information), leva med förluster 
(förlust av bröst och hår) och 

förändringar (förändringar i 
normala livet, förändring i 
självbilden, förändring i 

uppfattning av hälsa samt bättre 
uppskattning av livet).   

Medelhög  
  
  

  
  



 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning   

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2011 
Denford, S. 
Harcourt, D. 

Rubin, L. 
Pusic, A. 

USA 

”Understanding 
normality: a 
qualitative 

analysis of 
breast cancer 

patients 
concepts of 
normality after 
mastectomy 
and 
reconstructive 
surgery”.    

Att undersöka 
konceptet av 
normalitet hos 

bröstcancerpatienter 
som är kvalificerade 

för 
bröstrekonstruktion till 
följd av mastektomi.   

35 kvinnor med en primär 
diagnos av bröstcancer som var 
berättigade till 

bröstrekonstruktion.    

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer som 
spelades in och pågick i 40 

minuter. Data analyserades med 
hjälp av tematisk analys.  

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i 
fyra huvudteman: utseende, 
normalt beteende, 

rekonstruktion till det 
normala och hälsa.  

 
Kvinnorna upplevde att det 
som anses vara normalt är 
en individuell åsikt. De 
upplevde även att det var 
viktigt att återfå känslan av 
normalitet efter mastektomi 

för att stärka självkänslan.        

Medelhög 

2012 
Fallbjörk, U. 
Salander, P. 
Rasmussen 
H, B.  
Sverige 

“From no big 
deal” to “losing 
oneself”. 

Att belysa hur kvinnor 
som förlorat ett bröst 
på grund av 
bröstcancer beskriver 
dess inverkan på livet 
och i det här 

sammanhanget förstå 
deras reflektioner 
kring 
bröstrekonstruktion. 

15 svenska kvinnor från 
Norrland som gjort en 
mastektomi på grund av 
bröstcancer mellan år 2003-
2007. Kvinnorna valdes ut från 
en tidigare studie som handlade 

om mastektomi. 

Kvalitativ studie med en tematisk 
narrativ intervju. Intervjuerna 
spelades in och varade mellan 30-
80 minuter. Datainsamlingen 
analyserades med hjälp av 
tematisk analys.   

Etiskt godkänd.   

Tre typer av berättelser var 
identifierade: ”no big deal”, 
förlust av sig själv och sårad 
kvinnlighet.  
 
Några av kvinnorna tyckte 

att förlora ett bröst inte 
påverkade deras kvinnlighet 
medan andra kvinnor 
beskrev att mastektomi var 
som att förlora sig själv.  

Hög 

  

    



 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning   

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2012 
Freysteinson, 
W.M. 

Deutsch, A.S.  

Lewis, C.  
Sisk, A. 
Wuest, L. 
Cesario, S.K. 
USA  

  

“The 
experience of 
viewing oneself 

in the mirror 

after a 
mastectomy”.  

  

Beskriva upplevelsen 
av att se sig själv i 
spegeln efter 
mastektomi.  

 

Studien bestod av 12 kvinnor, 
32-76 år, som genomgått 
mastektomi till följd av 

bröstcancer. 

Inklusionskriterier: kvinnor över 
18 år, förstå och prata engelska 
samt genomgått mastektomi 3-
12 månader före studiens 
genomförande. 
Exklusionskriterier: Behov av en 

förmyndare för medicinska 
beslut, betydande känslomässig 
stress och dysmorfofobi.  

  

Som grund för den här 
kvalitativa studien 
användes fenomenologisk 

hermeneutik. Varje kvinna 

blev intervjuad. 
Intervjuerna spelades in 
och varade ca 30 minuter. 
Analysen gjordes med hjälp 
av en triangulering av 
analyser: naiv läsning, 

strukturanalys och 
fenomenologisk tolkning. 
Etiskt godkänd.  

  

Resultatet presenterades i två delar. 
Första delen tog upp vad de kommit 
fram i till i strukturanalysen, så som 

kvinnors upplevelse av mastektomi. 

Den andra delen tog upp vad de 
kommit fram till i den 
fenomenologiska tolkningen, 
nämligen upplevelser av att ha sett 
sig själv i spegeln efter mastektomi.   

 

Hög 

2008 
Hill, O. 
White, K.  
Australien 

  

”Exploring 
women’s 
experiences of 
TRAM flap 
breast 
reconstruction 
after 

mastectomy 
for breast 

cancer”.   

Att utforska och 
beskriva kvinnors 
upplevelse vid TRAM- 
rekonstruktion till 
följd av mastektomi 
vid bröstcancer.  

10 kvinnor mellan 39-59 år som 
genomgått TRAM- rekonstruktion 
blev utvalda att ingå i studien. 
Inklusionskriterier: Kvinnorna ska 
ha genomgått en mastektomi 6-
24 månader innan studiens 
genomförande, prata engelska 

samt äldre än 18 år.   

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och varade 1-2 timmar.  
Datainsamlingen 
analyserades med tematisk 
analys.  

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i tre 
huvudteman: betydelsen av att 
förlora ett bröst, anpassning till en 
förändrad kroppsbild och 
omvärdering av normalitet.  
 
Kvinnorna kände sig onormala vid 

förlusten av ett bröst men fick 
tillbaka känslan av normalitet vid en 

rekonstruktion.  

Hög 

 
  



 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning   

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2009 
Lindwall, L. 
Bergbom, I. 

Sverige  

”The altered 
body after 
breast cancer 

surgery”.  

Att beskriva hur 
svenska kvinnor 
upplever sina 

förändrade kroppar 
efter en 

bröstcanceroperation.  

10 kvinnor mellan 43-62 år 
deltog i studien.  
Inklusionskriterier: kvinnor 

mellan 40-65 år som har 
genomgått en 

bröstcanceroperation samt kan 
förstå och prata svenska.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 
Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av intervjuer 
som spelades in och 

varade 60-150 minuter. 
Intervjuerna fokuserade på 
upplevelsen av kroppen 
efter en 
bröstcanceroperation. 
Analys av data gjordes 
med hjälp av 

fenomenologisk 
dataanalys.   

Etiskt godkänd.   

Resultatet presenterades i fyra 
beståndsdelar: min kropp har svikit 
mig, min kropp- ett fängelse, ett 

hem där en kamp har tagit plats 
samt att bli vän med den 

förändrade kroppen.  
 
Kvinnorna upplevde att deras 
kroppar har svikit dem.  

Hög 

2005 

Thomas- 
MacLean, R. 
Kanada 

”Beyond 

dichotomies of 
health and 
illness: life 
after breast 
cancer”.  

Att utforska kvinnors 

upplevelse av 
”embodiment” efter 
bröstcancer. 

12 kvinnor mellan 42-77 år 

deltog i studien. Alla kvinnor har 
genomgått en mastektomi på 
grund av bröstcancer. Diagnosen 
ställdes 1-24 år innan studiens 
genomförande. Kvinnorna valdes 
ut genom snöbollsurval.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod 
med feministisk inriktning. 
Datainsamlingen gjordes 
med hjälp av individuella 
intervjuer vid två tillfällen. 
Varje intervju varade 1-2 

timmar. Analys av data 
gjordes med hjälp av 

innehållsanalys.    
Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i tre 

teman: hur det känns, hantera sitt 
utseende och behandling utan slut. 
 
Oavsett hur lång tid det har gått 
sedan mastektomin genomfördes 
upplevde kvinnorna fantomkänsla 

samt känsla av onormalt utseende.  

Medelhög 

   



 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning   

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2010 
Piot-Ziegler, 
C. 

Sassi, M.L. 
Raffoul, W. 

Delaloye, J.F. 
England   

”Mastectomy, 
body 
deconstruction, 

and impact on 
identity: A 

qualitative 
study”. 

Att förstå 
konsekvenserna av 
kroppsförändring hos 

kvinnor med 
bröstcancer vid 

mastektomi med 
fokus på 
kroppsutseende och 
identitet.  
 

19 kvinnor mellan 37-62 år med 
diagnosen bröstcancer deltog i 
studien. Kvinnorna ska 

genomgått mastektomi eller 
planerar att genomgå en under 

en snar framtid från att studien 
startades. 

Kvalitativ reflexiv metod 
med tre inspelade 
semistrukturerade 

intervjuer som varade 
mellan 30-60 minuter. 

Datainsamlingen 
analyserades med tematisk 
analys. Endast analysen 
från första intervjun är 
presenterad i den här 
studien. 
Etiskt godkänd.   

Mastektomi framkallar smärtfylld 
känsla av kroppsförändringen. 
Kroppsomvandlingen får följder så 

som upplevelser av stympning, 
främmade utseende och förändring 

av den fysiska, socialt emotionella 
samt symbolik- och 
relationsdimensionen som är grund 
för kvinnligheten. 

Hög 

2007 

Manderson, 

L.  
Stirling, L. 
Australien  

“The absent 

breast: 

speaking of the 
mastectomied 
body”. 

Att förstå hur 

kvinnor löser 

problem som 
uppstår vid 
mastektomi och att 
undersöka olika 
ordval som 
kvinnorna gör vid 
beskrivningen utifrån 

det här perspektivet.  

38 kvinnor mellan 22-69 år som 

genomgått mastektomi deltar i 

studien. Kvinnorna är ifrån 
Australien och talade engelska.   

Kvalitativ studie där 20 

kvinnor intervjuades 

ansikte mot ansikte. 
Intervjuerna spelades in. 
Ytterligare 18 kvinnor fick 
hemskickat ett 
frågeformulär. Vissa skrev 
ner sin berättelse medan 
några andra spelade in 

berättelsen på ett band 
och skickade in. 
Datainsamlingen 

analyserades med tematisk 
analys.   

Kvinnorna upplevde att de såg 

onormala ut, de kände oro för 

omgivningens acceptans samt 
upplevde en ständig kamp kring 
självbilden. 

Medelhög 

 
  



 

Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning   

År   
Författare   
Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2010 
Elmir, R. 
Jacson, D. 

Beale, B. 
Schmeid, V. 

Australien  

”Against all 
odds: 
Australian 

women’s 
experiences of 

recovery from 
breast cancer”. 

Att skapa insikt i 
yngre kvinnors 
upplevelser av 

återhämtning vid 
bröstcancer och 

bröstcancerrelaterad 
kirurgi samt bidra till 
kunskapsbasen hos 
kliniker inom det här 
området. 

4 kvinnor mellan 31-48 år deltar 
i studien.  
Inklusionskriterier: fått 

diagnosen bröstcancer som leder 
till bröstkirurgi, under 50 år och 

pratar engelska.   

 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 
Semistrukturerade 

intervjuer spelades in.  
Datainsamlingen 

analyserades med 
tematisk analys. 
Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i fyra 
teman: det omfamnade mig, vara 
överväldigande, leva med rädsla 

och osäkerhet samt att hitta 
styrkan inifrån. 

 
Alla kvinnor upplevde en osäkerhet 
och rädsla vid beskedet 
bröstcancer. De upplevde att 
mastektomin har stärkt dem som 
person samtidigt som den gav dem 
rädsla över att förlora sin 

kvinnlighet.  
 

Hög 

 
 



 

Bilaga 3.  

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? 



 

Bilaga 3. 

 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik   

 

 

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): 

 

      

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? 


