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Det var en gång två bröst  

 

Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer drabbar ca 8 000 personer varje år och är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor i Sverige. Mastektomi är en behandlingsform där hela 

bröstkörteln avlägsnas. Denna operationsmetod påverkar kvinnans självkänsla, 

synen på sin kvinnlighet och kroppsbild. Det är en omtumlande situation som kräver 

sjuksköterskans stöd.  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

mastektomi på grund av bröstcancer. 

Metod: Litteraturstudien består av 14 kvalitativa artiklar som granskats och 

analyserats genom innehållsanalys. Sökningen genomfördes i CINAHL och PubMed. 

Resultatet av analysen sammanställdes i kategorier och underkategorier.  

Resultat: Resultatet beskrevs i tre kategorier: en förändrad kroppsbild, en 

utmaning av den kvinnliga identiteten och en förändrad livssituation. Att ha 

genomgått en mastektomi väckte många tankar och känslor, som kunde innebära en 

upplevelse av förlorad identitet, kvinnlighet och sexualitet. Många kvinnor valde att 

dölja bröstförlusten med kläder, proteser eller rekonstruktiv operation.  

Konklusion: Att ha genomgått en mastektomi innebär en förändrad kroppsbild, 

som kan vara svår att hantera. Genom den ökade förståelsen och kunskapen som 

studien ger kan sjuksköterskor i vården bemöta dessa kvinnor på ett bättre sätt.   

 

Nyckelord: bröstcancer, mastektomi, upplevelser, kroppsbild, femininitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Once upon a time there was two breasts 

 

Abstract     

Background: Breast cancer affects about 8 000 people each year and is the most 

common cancer affecting women in Sweden. Mastectomy is a form of treatment in 

which the entire mammary gland is removed. This surgery method affects a woman's 

self-esteem, perception of her femininity and body image. This shattering situation 

requires nurses support. 

Aim: The aim of the study was to describe women's experiences who have 

undergone a mastectomy due to breast cancer. 

Methods: This literature study consists of 14 qualitative articles who were reviewed 

and analyzed through content analysis. The search was conducted in CINAHL and 

PubMed. The results of the analysis were compiled into categories and subcategories. 

Results: The results showed three categories: an altered body image, a challenge of 

the female identity and a changed life situation. To have undergone a mastectomy 

raised many thoughts and feelings, which may imply a sense of loss of identity, 

femininity and sexuality. Many women wanted to hide the breast loss by clothing, 

prostheses or reconstructive surgery.  

Conclusion: An altered body image due to mastectomy can be difficult to manage. 

By the knowledge and understanding this study provides, nurses can give these 

women an optimal care.  

 

Keywords: breast cancer, mastectomy, experience, body image, femininity. 
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Introduktion 

Genom historien har brösten spelat en viktig roll, både gällande dess förmåga att ge 

näring till spädbarn samt den sexuella bilden. Brösten har i västvärldens ögon länge 

haft en erotisk innebörd. Under 1800-talet ökade kraven på brösten och kvinnor 

började använda underkläder för att stödja, forma och försköna brösten. De rådande 

skönhetsidealen påverkar kvinnornas egen syn på sin kroppsbild. Om brösten inte 

motsvarar dessa ideal kan det vara svårt som kvinna att vara nöjd med sina bröst.  

Bröstcancer tvingar kvinnorna att konfronteras med bröstens starka innebörd, som 

både kan stå för kvinnlighet, sexuell njutning, amning, cancer och död (Yalom 1999, 

13-18). 

 

Bakgrund 

Bröstcancer är enligt Socialstyrelsen (2014, 24) den vanligaste tumörsjukdomen hos 

kvinnor i Sverige. Sjukdomen drabbar cirka 8 000 personer varje år, vilket innebär 

30 procent av alla cancerfall hos kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen 2014, 13). Av 

dessa kvinnor avlider cirka 1 500 årligen och i Europa avlider cirka 140 000 kvinnor i 

sjukdomen. Det är främst kvinnor över 60 år som drabbas av bröstcancer. Män 

drabbas också, men det förekommer inte lika ofta (Bröstcancerföreningarnas 

Riksdagsorganisation 2013).   

 

Det kan vara svårt att fastställa orsaken till sjukdomen men det finns många 

riskfaktorer såsom kvinnligt kön, hög ålder, ärftlighet, tidigt menstruation samt sen 

menopaus (Ericson & Ericson 2012, 719). Det första symtomet som brukar 

uppkomma är att kvinnan själv känner en eller flera knölar i bröstet (Svenska 

Bröstcancergruppen 2014, 45). Självundersökningar används för hitta eventuella 

förändringar i bröstet (Sylwan 2013). Vid en undersökning letar kvinnan efter 

förändringar i bröstet i förhållande till det normala (Myklebust Sørensen & Almås 

2011, 442-443). Studier (Pengpid & Peltzer 2014; Akhtari-Zavare et al. 2014) har 

visat att det finns en brist på kunskap gällande självundersökning av brösten. 

Utbildning behövs om hur undersökningen ska genomföras, tidiga tecken på 

bröstcancer och om sjukdomen i sig. Denna åtgärd kan leda till att fler genomför 

självundersökningar och kan förbättra tidig upptäckt av bröstcancer. 
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Diagnos kan ställas med hjälp av trippeldiagnostik som innebär klinisk 

undersökning, mammografi och cytologi (Svenska Bröstcancergruppen 2014, 45). 

Mammografiscreening används för att finna bröstcancer i ett tidigt stadium eller 

förstadium, det innebär att dödligheten i bröstcancer minskas eftersom behandling 

kan sättas in i ett tidigare skede (Myklebust Sørensen & Almås 2011, 443). 

Upplevelsen av mammografi kan variera, men en återkommande känsla som många 

kvinnor har gemensamt är stressen i väntan på att resultatet av mammografin ska 

komma. Många känner en oro för att det alltid kan finnas en risk att drabbas av 

bröstcancer, trots denna stress känner de flesta kvinnor att fördelarna med 

screeningen väger upp nackdelarna (Solbjør et al. 2015). 

 

Klassificering av bröstcancer sker i fyra stadier, valet av den kommande 

behandlingen är kopplat till stadieindelningen (Socialstyrelsen 2014, 25). Vid 

behandling av bröstcancer spelar kirurgin en viktig roll. Detta kan ske genom 

bröstbevarande kirurgi vilket innebär att kvinnan får behålla större delen av bröstet, 

eller genom mastektomi som är en operationsmetod där hela bröstet avlägsnas 

(Bergh et al. 2007, 56-57). Vid påvisande av cancerceller i armhålan opereras även 

lymfkörtlarna i armhålan bort, vilket kan leda till bland annat rörelseinskränkning 

(Sköld Nilsson 2010, 74). Andra behandlingsmetoder kan bestå av strålbehandling, 

cytostatika och hormoner (Krawiec et al. 2012, 63). Bröstförlusten som uppstår kan 

kompenseras genom att bära en löst sittande protes eller genom att återskapa ett nytt 

bröst genom bröstrekonstruktion (MacDonald 2006).  

 

Väntan på att genomgå en operation av brösten kan upplevas på olika sätt, i en norsk 

studie (Drageset et al. 2011) framkom det att kvinnorna upplevde tiden innan 

operation som skrämmande, smärtsam, lång och svår men även som nödvändig. 

Påfrestningar som patienter kan uppleva i samband med operation är rädsla för 

komplikationer, ovissheten, en förändrad självbild och för omgivningens reaktioner 

(Remmers, Holtgräwe & Pinkert 2010). Enligt Denieffe, Cowman & Gooney (2014) är 

smärta det vanligast förekommande preoperativa symtomet hos kvinnor med 

bröstcancer, andra vanliga symtom hos kvinnor som ännu inte genomgått operation 

är fatigue och depression. Ångest innan operation kan orsaka mer smärta och fatigue 

efter operationen, risken för kronisk smärta ökar också som i sig kan leda till fysiska 

hinder och känslomässigt lidande (Katz et al. 2005).  
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Känslor som kan uppkomma hos kvinnor som drabbats av bröstcancer är rädsla, hot 

mot existensen och framtida mål samt att känslan av sig själv och sin kroppsbild 

förändras (Halkett et al. 2006). Upplevelsen av att förlora ett bröst påverkar både 

kvinnans självkänsla och synen på sin kvinnlighet (Remmers, Holtgräwe & Pinkert 

2010). Omvårdnadsforskaren Price (1992) har utarbetat en modell för hur 

kroppsbilden påverkas i samband med sjukdom och trauma. Price menar att vår 

kroppsbild består av 5 komponenter, varav tre av dem är: kroppsrealitet, kroppsideal 

och kroppspresentation. Den verkliga kroppen (kroppsrealitet) innebär hur kroppen 

ser ut genom exempelvis ålder och kroppsuppbyggnad. Komponent två beskriver 

idealbild (kroppsideal) vilket innebär hur en person vill framställa sin kropp och hur 

personen vill att den ska se ut vilket påverkas av exempelvis kultur och normer. Den 

tredje komponenten handlar om hur personen faktiskt framställer sin kropp 

(kroppspresentation) genom exempelvis kläder och skönhetsbehandlingar. Dessa tre 

komponenter balanseras av en fjärde komponent, som handlar om en persons 

förmåga att kunna hantera stressfyllda och känslomässigt svåra situationer. Den 

femte och sista komponenten handlar om i vilket socialt sammanhang personen i 

fråga lever i.  

 

Att se sig själv för första gången efter operation väcker många tankar och känslor. 

Det uppkommer tankar gällande självuppfattningen, graden av kvinnlighet och 

attraktion samt känslor som osäkerhet och sorg. Detta är en omtumlande situation 

som kräver sjuksköterskans stöd (Remmers, Holtgräwe & Pinkert 2010). Egenskaper 

hos sjuksköterskan som patienterna tycker är viktiga för att skapa en god relation är 

professionell och social kompetens, att känna sig sedd, få emotionellt stöd och 

relevant information samt att sjuksköterskan visar vägen i svåra situationer. Dessa 

beståndsdelar kan leda till att patienten får en ökad möjlighet att hantera sjukdomen 

(Admi, Zohar, Rudner 2011; Halkett et al., 2006). Halkett et al. (2006) förklarar även 

att stöd gällande patienternas sexuella identitet är betydelsefullt för dem.     

 

Tack vare bättre diagnostik och behandlingsmetoder överlever allt fler kvinnor idag 

sin bröstcancer. Detta innebär att kvinnorna lever med bieffekter från behandlingar 

som kvinnorna behövt genomgå för sin överlevnad (Nystrand 2014). Att genomgå en 

mastektomi innebär en förlust av en kroppsdel som är betydelsefull för många 

kvinnor. Bröstet förknippas ofta med kvinnlighet och sexualitet (Sköld Nilsson 2010, 
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85). Att drabbas av bröstcancer påverkar dock inte bara kvinnans yttre bild av sig 

själv utan även den inre bilden (Price 1992). Därför är ett gott bemötande av dessa 

kvinnor från vårdpersonalen viktigt. För det behöver personalen kunskap om vilka 

känslor som kan uppkomma vid en mastektomi. Genom denna kunskap kan en ökad 

förståelse för kvinnorna och en bättre helhetsbild upprättas. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått 

en mastektomi på grund av bröstcancer.  

 

Metod 

Detta är en litteraturstudie, som genomfördes för att sammanfatta och beskriva 

kunskapsläget inom ett visst forskningsområde (Forsberg & Wengström 2008, 29). 

Den baserades på kvalitativa studier som enligt Malterud (2014, 31) är en lämplig 

metod att tillämpa för att ta reda på kunskap om människors erfarenheter och 

upplevelser. 

 

Sökmetoder 

Sökningarna av vetenskapliga artiklar skedde i databaserna CINAHL och PubMed. 

Enligt Polit & Beck (2014, 120) är CINAHL en lämplig databas att använda eftersom 

den innehåller tidskrifter som berör ämnet omvårdnad och hälsa. Databasen 

PubMed berör också ämnet omvårdnad men även medicin och odontologi (Forsberg 

& Wengström 2008, 82). 

 

De sökord som användes vid litteratursökningen var: breast cancer, mastectomy, 

experience, body image, femininity, sexuality, normality och qualitative. Dessa 

sökord valdes eftersom att de speglade syftet med litteraturstudien. Sökningarna 

avgränsades genom att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 till 2015, peer 

reviewed och skrivna på engelska. Artiklarna som inkluderades var etiskt godkända, 

berörde kvinnor 18 år och äldre samt var skrivna på engelska. Den booleska termen 

AND användes under litteratursökningen för att avgränsa och göra sökningen mer 

specifik (Karlsson 2012, 106). Sökordskombinationerna redovisas i söktabellen (Se 

tabell 1, bilaga 1). 
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Urval 

Inklusion- och exklusionskriterier används för att avgränsa litteratursökningen och 

ska vara bundet till syfte och problemformulering (Friberg 2006, 34). Kvinnor som 

genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer i åldern 18 år och äldre 

inkluderades. Kvinnorna fick vara lokaliserade över hela världen, detta för att få en 

övergripande bild av upplevelsen. Artiklar som var skrivna på annat språk än 

engelska, äldre än 15 år, översiktsartiklar och artiklar som inte svarade på denna 

litteraturstudies syfte exkluderades. Urvalet redovisas i söktabellen (Se tabell 1, 

bilaga 1) som urval 1-3. I urval 1 finns de artiklar som valdes ut efter att rubrik och 

abstrakt hade lästs, i urval 2 redovisas lästa och kvalitetsgranskade artiklar och i 

urval 3 visas de artiklar som valdes ut till litteraturstudiens resultat. 

 

De artiklar som valdes ut för att analyseras berör olika områden. Bland annat 

upplevelser av mastektomin, erfarenheter av bröstcancer samt erfarenheter av att 

genomgå rekonstruktion efter en mastektomi. Eftersom syftet med föreliggande 

litteraturstudie är att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

mastektomi på grund av bröstcancer, har endast de resultat som svarat an mot 

studiens syfte valts ut till att ingå i analysen.  

 

Kvalitetsgranskning 

14 artiklar valdes ut vilka redovisas i artikelöversikten (Se tabell 2, bilaga 2). Till 

kvalitetsgranskningen användes SBU:s mall (2014) (Se bilaga 3) för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser. Med hjälp av denna mall framkom det om studien var av låg, 

medelhög eller hög kvalitet. När granskningen var genomförd valdes de artiklar som 

skulle ingå i analysen och resterande exkluderades (Friberg 2006, 110). Studier som 

svarade på syftet användes eftersom fokus ska läggas på relevanta studier med en så 

hög kvalitet som möjligt (Polit & Beck 2014, 365).  

 

Analys 

Resultat har sammanställts från flera studier till en övergripande bild av 

forskningsområdet, detta för att skapa förståelse för upplevelser. Enligt Forsberg & 

Wengström (2008, 151) kan analysmetoden manifest innehållsanalys användas, som 

innebär en sammanställning av vad informationen i texterna består av. Detta görs 
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genom framtagning av meningsbärande enheter, kategorier och teman som finns 

beskrivna i studierna. 

 

Forskningsfrågan som besvarades i analysen av artiklarna var: vilka upplevelser 

erhåller kvinnor som genomgått mastektomi på grund av bröstcancer? 

 

Arbetet skrevs tillsammans under hela arbetsprocessen och delades inte upp mellan 

författarna. Fördelen med detta var att båda två involverades i alla delar samt att 

olika aspekter och synvinklar kunde diskuteras. Artiklarna söktes var för sig i de 

valda databaserna och valdes ut efter relevant rubrik och abstrakt. De utvalda 

artiklarnas resultat lästes därefter igenom gemensamt. Artiklar vars resultat svarade 

på litteraturstudiens syfte lästes igenom helt och kvalitetsgranskades. Efter 

kvalitetsgranskningen valdes delar ur resultatet ut som svarade på litteraturstudiens 

syfte och innehållet analyserades tillsammans. Meningsenheter fördes samman i ett 

eget dokument och kodades utifrån innehållet, de meningsenheter som erhöll samma 

kod bildade underkategorier. Resultatet av analysen sammanställdes därefter i olika 

kategorier.  

 

Forskningsetik 

För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturstudien skulle de vara etiskt godkända 

(Forsberg & Wengström 2008, 77). Ett etiskt godkännande innebär bland annat att 

forskning endast får godkännas om den kan genomföras med respekt för 

människovärdet samt om risker för deltagarnas hälsa, säkerhet och personliga 

integritet kan vägas upp av dess vetenskapliga värde (SFS 2003:460). 

 

Grundläggande etiska principer måste respekteras såsom autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. Det var viktigt att 

deltagares integritet respekterades. I den internationella riktlinjen 

Helsingforsdeklarationen förklarades att forskaren ska vara väl kunnig inom det 

område som valts. Genom att framställa en risk- och vinstbedömning ska 

forskningen motiveras. Målet med forskningen ska vara att den ska ge ny viktig 

kunskap (Olsson & Sörensen 2011, 82-86). Enligt Kjellström (2012, 74) var 

Nürnbergkoden en viktig riktlinje att ta hänsyn till, där fokus ligger på att informerat 

samtycke framförs och att deltagarna inte skadas. 
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Författarnas ansvar under arbetet med litteraturstudien var att kritiskt granska 

artiklarnas innehåll ur en etisk synvinkel. Författarna utgick från Polit & Becks 

(2014, 93) riktlinjer. Det som beaktades var bland annat om studien hade blivit 

godkänd av en etisk kommitté, om de deltagande blivit utsatta för psykisk 

påfrestning, obehag eller ångest samt om forskarna gjorde vad de kunde för att 

förebygga skada.  

 

Resultat 

Tre kategorier och tio underkategorier framkom efter analys av 14 artiklar. Dessa 

utgör litteraturstudiens resultat som beskriver kvinnors upplevelser av att ha 

genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

En förändrad kroppsbild En förändrad yttre kroppsbild 
Att betrakta sin kroppsbild 
Att distansera sig 
En förändrad inre kroppsbild  

En utmaning av den kvinnliga 

identiteten  
Bröstets betydelse för kvinnlighet och 

sexualitet 
Att hantera bröstförlusten 
Att bära en bröstprotes 
Att genomgå en bröstrekonstruktion  

En förändrad livssituation  En ny syn på livet 
Att påverkas av omgivningen  

 

En förändrad kroppsbild 

En förändrad yttre kroppsbild 

Efter att ha genomgått en mastektomi var kvinnorna tvungna att hantera 

förändringar gällande kroppsformen såsom en grop i bröstet, ärr och/eller 

känselbortfall (Gallagher et al. 2010). Förutom förlusten av bröstet talade kvinnorna 

även om förlusten av vårtgården, de menade att ett bröst utan vårtgård inte längre 

var ett bröst (Piot-Ziegler et al. 2010). Andra konsekvenser av ingreppet var minskad 

rörlighet i bland annat axeln och missnöje med det estetiska resultatet (Fenlon et al. 

2013). Kvinnorna upplevde dessutom skevhet och vanställdhet (Brunet, Sabiston & 
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Burke 2013). I Piot-Zieglers et al. (2010) studie beskrev 3 av 19 deltagande kvinnor 

att de efter mastektomin hade föredragit att operera bort båda brösten istället för ett 

för att uppnå symmetri. 

 

Att betrakta sin kroppsbild 

Att titta sig i spegeln första gången efter en mastektomi var en svår upplevelse. 

Rädslan för vad spegeln skulle visa ledde till att ett fåtal kvinnor undvek dem i flera 

dagar efter operationen. Anledningen till att kvinnorna tittade sig själv i spegeln kort 

efter mastektomin var på grund av nyfikenhet, nödvändighet att ta hand om 

operationsområdet eller sitt utseende. De deltagande kvinnorna uttryckte olika 

upplevelser vid synen av sin spegelbild, gemensamt var dock att de upplevde delar av 

sin kropp som vanställd och ful (Freysteinson et al. 2012). Många kvinnor upplevde 

sorg och ångest över att ha förlorat ett bröst samt över att se ärren efter operationen 

(Fenlon et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). En del kvinnor hade svårt att titta på sig 

själv och såg mastektomin som en stympning av kroppen (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012). Denna situation kunde även leda till lidande hos vissa kvinnor. 

För att säkerställa att kroppen såg symmetrisk ut granskade kvinnorna sig själva ofta 

med kläder på. Att anpassa sig till en förändrad kroppsbild var en process, men med 

tiden blev den förändrade kroppsbilden lättare att hantera (Freysteinson et al. 2012). 

 

Att distansera sig  

När kvinnorna beskrev operationsområdet objektifierade och distanserade de bröstet 

(Freysteinson et al. 2012; Manderson & Stirling 2007). Enligt Manderson & Stirling 

(2007) gjorde kvinnorna detta genom att använda ordet det bröstet istället för mitt 

bröst. En kvinna uttryckte att det var hennes bröst som hade haft cancer och inte 

hon. Piot-Ziegler et al. (2010) beskrev att 4 av 19 deltagande kvinnor upplevde sin 

kropp som främmande efter mastektomin. I en studie (Manderson & Stirling 2007) 

kände kvinnorna frånvaro från hela kroppen och inte bara från den bortopererade 

kroppsdelen. 

 

En förändrad inre kroppsbild 

Kvinnorna uttryckte efter mastektomin bekymmer över den nya kroppsbilden, 

negativa känslor om sitt utseende samt minskat självförtroende (Begum et al. 2011). 

Mastektomin gav en känsla av amputation och existentiella känslor väcktes kring den 
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förändrade kroppen och hur den biologiskt skapades. Mastektomin upplevdes som 

ett angrepp mot kvinnornas integritet, på ett djupare plan än bara fysiskt (Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012; Piot-Ziegler et al. 2010). Reaktionerna som uppkom 

efter mastektomin uttryckte sig i form av depression, tårar, avståndstagande från 

mat och förändrade sexuella relationer på grund av psykiska och fysiska förändringar 

av kroppsbilden (Fouladi et al. 2013). En kvinna kände sig som ett monster när hon 

visade upp sin nya kropp inför sin man (Piot-Ziegler et al. 2010). Många känslor 

uppstod på grund av förlusten av en värdefull kroppsdel (Piot-Ziegler et al. 2010; 

Wilmoth 2001). Känslor som uppkom efter mastektomin kunde vara medvetenhet, 

besvikelse, oro, otillräcklighet, förstörelse, ledsamhet och avsky (Brunet, Sabiston & 

Burke 2013).  

 

En utmaning av den kvinnliga identiteten 

Bröstets betydelse för kvinnlighet och sexualitet 

Betydelsen att förlora ett bröst påverkade kvinnorna på olika sätt. De som upplevde 

att bröstet inte hade någon större betydelse kopplade inte kvinnligheten till bröstet, 

de såg istället bröstet som en funktion och accepterade den nya kroppsbilden 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Medan en del kvinnor beskrev 

mastektomin som en traumatisk händelse som utmanade deras kvinnliga identitet. 

Att drabbas av bröstcancer var en svår upplevelse som påminde dem om vilken viktig 

betydelse kroppen och brösten hade för dem i egenskap som kvinnor (Piot-Ziegler et 

al. 2010). Enligt Elmir et al. (2010) & Wilmoth (2001) hotade bröstcancern bilden 

kvinnorna hade av sig själv och sin kvinnlighet. I en studie (Begum et al. 2011) såg en 

kvinna sina bröst som en del av hennes identitet. Brösten var för många kvinnor 

kopplat till moderskap och fertilitet (Piot-Ziegler et al. 2010). Det var brösten som 

gett näring till deras barn och som definierat dem som kvinnor (Wilmoth 2001).  

 

Brösten upplevdes även vara en betydelsefull kroppsdel för kvinnornas sexualitet 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Manderson & Stirling 2007). I Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen (2012) studie beskrev 3 av 15 deltagande kvinnor att 

mastektomin hade inneburit en förlust av sig själv som person, kvinna och sexuell 

varelse. En annan upplevelse som beskrevs var en krackelerad kvinnlighet. Efter det 

fysiska borttagandet av bröstet upplevde kvinnorna i en studie av Fouladi et al. 

(2013) att de förlorat alla tecken på kvinnlighet. Några kvinnor förklarade en skillnad 



10 
 

mellan skönhet och sexuell attraktivitet och beskrev att de fortfarande kände sig 

vackra efter operationen men inte sexuellt attraktiva. De förklarade att sexuell 

attraktivitet var kopplat till kroppslig skönhet medan feminin skönhet var mer 

kopplat till subjektiva personlighetsdrag. Majoriteten av kvinnorna medgav att 

sexlivet hade påverkats negativt efter mastektomin (Barsotti Santos et al. 2014). Det 

framkom att det sätt kvinnorna hanterade den sexuella förlusten påverkade deras 

sexuella situation (Wilmoth 2001). Delen av bröstet som kallas för vårtgården sågs 

som en viktig symbol för kvinnlighet, intimitet och sensualitet (Piot-Ziegler et al. 

2010).  

 

Att hantera bröstförlusten 

För hanteringen av bröstförlusten upplevdes det i Fouladis et al. (2013) studie 

givande att möta kvinnor som genomgått liknande ingrepp. Att behålla hoppet och 

hjälpa andra var strategier för att gå vidare i livet och anpassa sig till den nya 

situationen (Freysteinson et al. 2012). I två studier (Piot-Ziegler et al. 2010; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012) beskrevs det att åldern kunde ha betydelse 

för hur kvinnorna hanterade upplevelsen efter mastektomin. Piot-Ziegler et al. 

(2010) skrev att en äldre kvinna i samband med att hon drabbats av bröstcancer inte 

såg förlusten av bröstet som det största bekymret och att hon trodde att detta 

berodde på hennes ålder. Tacksamhet upplevdes över att inte drabbats tidigare i livet 

då brösten hade ett större värde. Resultat i Fallbjörk, Salander & Rasmussen (2012) 

studie visade att vid högre ålder beskrevs hälsans betydelse som en viktigare aspekt 

än utseendets. Konsekvenserna av bröstcancern, såsom att ha genomgått en 

mastektomi, upplevdes svårare att hantera för yngre personer på grund av oron för 

förlusten av personlig attraktivitet (Barsotti Santos et al. 2014).  

 

För att hantera förlusten av ett bröst kompenserade kvinnorna sitt utseende genom 

att fokusera extra mycket på kläder, hygien och motion (Wilmoth 2001). Att hitta 

kläder som fick kvinnorna att se normala ut upplevde de som besvärligt (Denford et 

al. 2010). Genom att försöka se normal ut minskade risken för att väcka 

uppmärksamhet och blotta sig för andras dömande blickar och kommentarer. Många 

kvinnor valde därför att dölja konsekvenserna av behandlingen (Brunet, Sabiston & 

Burke 2013). 
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Att bära en bröstprotes 

Sätt att dölja bröstförlusten efter mastektomin var exempelvis genom att använda en 

löst sittande bröstprotes (Fang, Shu & Fetzer 2011). Det fanns blandade upplevelser 

kring proteser (Gallagher et al. 2010). Enligt Fenlon et al. (2013) kände inte alla 

kvinnor ett behov av att bära en protes, några kvinnor valde att inte använda protes 

på grund av att de var nöjda med sig själva och den nya kroppsbilden. Medan en del 

andra kvinnor bar en protes. Det var viktigt med en protes som satt bra för att främja 

kroppsformen, kvinnligheten och för att öka självförtroendet (Gallagher et al. 2010). 

Protesen hjälpte till att minska oron samt återställa utseendet (Fang, Shu & Fetzer 

2011). För många kvinnor skulle protesen dock alltid att vara en påminnelse om det 

förlorade bröstet och en del av livet som kunde vara svår att acceptera (Gallagher et 

al. 2010).  

 

Att genomgå en bröstrekonstruktion 

En bröstrekonstruktion sågs som ett sätt att dölja cancern och återfå kvinnligheten 

(Begum et al. 2011; Denford et al. 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Det 

innebar även en chans att återfå sin fysiska och mentala kroppsbild och att acceptera 

sig själv igen (Fouladi et al. 2013). Enligt Fenlon et al. (2013) fick äldre kvinnor inte 

alltid möjlighet till rekonstruktion, trots det önskade de att valet hade funnits. Att 

erbjudas en chans att få genomgå en rekonstruktion gav tröst till många kvinnor 

(Piot-Ziegler et al. 2010). En kvinna upplevde att det enda sättet hon skulle kunna 

återfå sin självkänsla var genom att återskapa bröstet (Manderson & Stirling 2007). 

Rekonstruktion sågs som ett sätt att återfå det de förlorat och minskade påminnelsen 

av sjukdomen och behandlingen (Denford et al. 2010). Det rekonstruerade bröstet 

skulle dock för många kvinnor aldrig kännas som deras eget bröst (Piot-Ziegler et al. 

2010). 

 

En förändrad livssituation 

En ny syn på livet 

Att ha genomgått en mastektomi väckte många tankar och satte livet i perspektiv 

(Freysteinson et al. 2012). Enligt Piot-Ziegler et al. (2010) upplevdes en vilja att leva i 

nuet av många kvinnor. Ändrade prioriteringar uppstod efter mastektomin och 

kvinnorna fick en ny syn på livet, att överleva var nu det viktigaste (Barsotti Santos et 

al. 2014; Fang, Shu & Fetzer 2011; Piot-Ziegler et al. 2010). De värderade nu sina 
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kroppar högre och på ett mer meningsfullt plan där utseendet inte var allt (Brunet, 

Sabiston & Burke 2013). Kvinnorna var tacksamma över att vara vid liv och ha 

genomgått behandling av bröstcancer (Piot-Ziegler et al. 2010; Wilmoth 2001). En 

känsla av skam infann sig hos kvinnor som inte kände sig tillräckligt tacksamma över 

att leva (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012).  

 

Att påverkas av omgivningen  

Intrycket av sig själv påverkades av andras åsikter (Barsotti Santos et al. 2014). 

Att få stöd av maken sågs som en viktig del i återhämtningsprocessen (Fang, Shu & 

Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013). Familj och vänner upplevdes också vara till god 

hjälp för återhämtningen. Det fanns en rädsla att anhöriga inte skulle acceptera 

förändringen samt en rädsla att omgivningen skulle upptäcka att de genomgått en 

mastektomi (Freysteinson et al. 2012). Vid upptäckt oroade sig kvinnorna över vad 

omgivningen skulle tycka (Gallagher et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 2010). Kvinnorna 

upplevde även en rädsla att förlora sin partner och vad hen skulle tycka gällande 

ärren och bröstförändringen (Barsotti Santos et al. 2014). I en studie gjord i Taiwan 

uttryckte en kvinna att hon inte skulle ha genomgått operationen om hennes make 

inte hade klarat av förändringen (Fang, Shu & Fetzer 2011). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha 

genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer. Tre kategorier och tio 

underkategorier utgjorde resultatet som beskrev hur kvinnorna upplevde den 

förändrade kroppsbilden, utmaningen av den kvinnliga identiteten samt den 

förändrade livssituationen.  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat redovisades bröstets betydelse. Att förlora ett bröst var 

en svår upplevelse och situationen gjorde kvinnorna medvetna om vilken betydelse 

brösten hade för dem. Några kvinnor kände att de förlorade sig själv, sin kvinnlighet 

och sin sexualitet. Förlusten av bröstet var även något som många kvinnor 

reflekterade över i da Silva & dos Santos studie (2010) där fem deltagare upplevde en 

förändrad självbild och en kvinna beskrev brösten som ett kännetecken för 

femininitet. I Hallowells et al. (2012) studie om profylaktisk mastektomi beskrev en 
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kvinna sorgen att inte längre kunna amma. Denna koppling gjordes även av 

kvinnorna i litteraturstudiens resultat där bröstet sågs som en symbol för moderskap 

och fertilitet. Utifrån dessa resultat kan slutsats dras om att det är viktigt att 

sjukvårdpersonal uppmärksammar och förstår att kvinnor som genomgått en 

mastektomi kan uppleva situationen olika på grund av vilken betydelse brösten har 

för dem.  

 

Att titta sig i spegeln och betrakta sin kroppsbild efter mastektomin var påfrestande 

och en process som tog tid att lära sin hantera. Olika upplevelser uttrycktes och 

många kvinnor i litteraturstudiens resultat beskrev sin spegelbild som ful. Det stärks 

i en studie om profylaktisk mastektomi av Hallowell et al. (2012) där ett antal 

kvinnor berättade att de inte längre gillade vad de såg i spegeln när de betraktade sig 

själva nakna. Det stärks även i en studie av Bredin (1999) där en kvinna upplevde sin 

spegelbild som grotesk. I litteraturstudiens resultat som beskrev den inre 

kroppsbilden sågs mastektomin som en stympning av kroppen. Det stärks i da Silva 

& dos Santos studie (2010) där en kvinna upplevde sig stympad.  

 

Bröstets betydelse för kvinnlighet och sexualitet var ett ämne som redovisades i 

litteraturstudiens resultat framkom att många kvinnor upplevde att sexlivet hade 

påverkats negativt av bröstcancern. Det stärks i Blooms et al. (2004) studie där 

avlägsnandet av bröstet ledde till svårigheter i sexualfunktionen, troligen genom dess 

påverkan på kroppsbilden. Ämnet berörs även av Karabulut & Erci (2009) som 

beskrev att den sexuella lusten var låg hos kvinnor som genomgått en mastektomi 

efter ingreppet. I litteraturstudiens resultat framkom det att synen på sexualitet och 

partnerns betydelse var komponenter som skiljde sig åt mellan kvinnorna beroende 

på bland annat ursprung. En taiwanesisk kvinna uttryckte att hon inte skulle 

genomgått mastektomin om hennes make inte hade klarat av förändringen. I en 

studie av Wilmoth & Sanders (2001) om afroamerikanska kvinnor uttrycktes en 

skillnad mellan kvinnor med mörk och ljus hy gällande partnerrelationer och 

partnerns påverkan. Kvinnorna menade att ljushyade kvinnor var mer beroende av 

att ha män i deras liv än mörkhyade kvinnor. De angav att de hellre skulle leva utan 

män än att behålla bröstet och offra livet som följd av bröstcancern. 
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I litteraturstudiens resultat framkom det även att många kvinnor uttryckte 

bekymmer över den nya kroppsbilden, negativa känslor om sitt utseende och 

minskat självförtroende. Ett sätt att hantera bröstförlusten var genom att hitta kläder 

som fick kvinnorna att se normala ut, vilket kunde vara svårt. Situationen beskrivs 

även av Ganz et al. (1992) som beskrev att kvinnor som genomgått en mastektomi 

upplevde att de hade betydligt svårare att hantera sin nya kroppsbild samt att hitta 

passande kläder än kvinnor som genomgått bröstbevarande operation.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom dessutom att kvinnorna ofta kände en oro för 

att omgivningen skulle upptäcka att de genomgått en mastektomi. Detta stärks i en 

studie av Bredin (1999) där kvinnorna blev mer tillbakadragna efter mastektomin, de 

försökte dölja ingreppet och kände oro för att andra skulle upptäcka det. Att 

kvinnorna försökte dölja ingreppet förekom även i litteraturstudiens resultat där 

många kvinnor valde att ersätta bröstförlusten med en löst sittande bröstprotes eller 

genom rekonstruktion av bröstet. Genom dessa åtgärder minskade risken för att 

väcka uppmärksamhet och blotta sig för andras dömande blickar och kommentarer. 

Det var även ett sätt att återfå det de förlorat. Det stärks även av Crompvoet (2006) 

som beskrev att rekonstruktion av bröstet gjordes för att återställa känslan av 

kvinnlighet, skapa hopp och kunna återgå till sitt normala jag. Omvårdnadsforskaren 

Price (1992) menar att hur vi uppfattar den egna kroppsbilden påverkas av andras 

åsikter och rådande kroppsideal som finns i det samhälle vi lever i. Detta påverkas av 

tidigare erfarenheter, vilka förväntningar det finns på det kvinnliga utseendet och 

hur personer hanterar samhällets ideal. Yalom (1999, 285) skriver att bröstets 

innebörd alltid är kopplat till samhälleliga värderingar och kulturella normer. Det 

visar sig bland annat i det västerländska samhället där brösten är starkt förknippade 

med kvinnlighet.  

 

Familj och vänner presenteras som ett viktigt stöd i litteraturstudiens resultat. Att få 

stöd från omgivningen var en viktig del i återhämtningsprocessen samt för 

hanteringen av de känslor som uppkom i samband med mastektomin. Även att träffa 

kvinnor som genomgått likande ingrepp var till god hjälp för många kvinnor. Det 

styrks i Pinheiros et al. (2008) studie som kom fram till att det upplevdes givande för 

kvinnorna att dela med sig av sina upplevelser i stödgrupp. Att höra andras 

berättelser var ett sätt att behålla en hög självkänsla och hopp samt att hantera 
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svårigheter. Det fick dem att inse att de inte var ensamma att genomgå operation av 

brösten till följd av bröstcancer. Författarna tror att upplevelsen av att träffa andra 

personer i liknande situation skiljer sig från kvinna till kvinna men att det kan 

upplevas som givande för många. Författarna menar därmed att det är viktigt att 

individanpassa vården för att hitta den hanteringsstrategi som passar varje enskild 

individ, men att alla ska erbjudas möjlighet att delta i stödgrupp.  

 

Majoriteten av upplevelserna som beskrevs i litteraturstudiens resultat var negativa, 

eftersom det var vad som framkom i artiklarna. Några av de känslor som kvinnorna 

upplevde efter mastektomin var besvikelse, ledsamhet och avsky. Trots många 

negativa känslor förekom det även positiva upplevelser såsom tacksamhet över att 

vara vid liv. Positiva upplevelser redovisades även i Doh & Pomppers (2015) studie 

där en kvinna bland annat upplevde styrka och mod när hon betraktade ärren efter 

mastektomin. I en studie av Bloom et al. (2004) skattade majoriteten av kvinnorna 

sin hälsa som bra eller utmärkt medan endast ett fåtal kvinnor upplevde att deras 

hälsa blivit sämre sedan de genomgått en mastektomi eller bröstbevarande 

operation.  

 

Varför det inte förekom så mycket positiva upplevelser i litteraturstudiens resultat 

går att diskutera. Författarnas tankar om detta är att blandade känslor uppstod kring 

att drabbas av bröstcancer samtidigt som bröstets betydelse gjorde sig synlig. 

Situationen upplevs traumatisk och bilden kvinnorna hade av sig själva hotas. 

Samtidigt fanns troligen en känsla av tacksamhet att överleva sjukdomen och att få 

fortsätta livet. Författarna tänker dock att efter ingreppet blev upplevelsen att ha 

genomgått en mastektomi så påtaglig att de negativa upplevelserna blev mer 

framträdande. Författarna har dessutom en teori om att kvinnor som genomgått en 

mastektomi blir mer påverkade av ingreppet än kvinnor som genomgått 

bröstbevarande operation. Det stärks i en studie (Chow et al. 2015) som kom fram till 

att kvinnor som genomgått en mastektomi hade betydligt lägre livskvalitet än de som 

genomgått bröstbevarande operation.  
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Betydelse för omvårdnad     

I vården möter vårdpersonal kvinnor som drabbats av bröstcancer och därefter 

genomgått en mastektomi. Det är en situation som kan väcka många känslor och 

funderingar kring dagens kroppsideal och den egna kroppsuppfattningen. Enligt 

Price (1992) pågår det en ständig förändring gällande uppfattningen av sin 

kroppsbild. Den grad en person upplever sig nöjd med sitt utseende påverkas av 

livets erfarenheter, som i sin tur påverkar hanteringen av en traumatisk förändring 

av kroppen. I vården av patienter som erhåller en förändrad kroppsbild måste 

sjuksköterskan ta hänsyn till känslomässiga aspekter och omgivningens betydelse för 

patienten.  

 

I mötet med en kvinna som genomgått en mastektomi anser författarna till 

litteraturstudien att förutom patienternas behov måste sjuksköterskan även tänka på 

sin egen inställning till förekommande kroppsideal och kroppsuppfattningar. Detta 

stärks av Price (1992) som menar att sjuksköterskans förmåga att ge empatisk vård 

är beroende av förståelsen för den egna uppfattningen av vad en normal kroppsbild 

innebär samt hur hen känner kring sina egna känslor om sin egen kropp och dess 

utseende. I Kovero & Tykkäs (2002) studie beskrivs även vikten av ett gott 

bemötande mot patienter av sjukvårdspersonal. Ett bra bemötande kan leda till att 

patienten känner en ökad kontroll över sitt sjukdomstillstånd. Med avseende på 

detta är det viktigt som sjuksköterska att bedöma behovet av stöd för att kunna 

finnas där i den mån det behövs. Det är också viktigt att sjuksköterskan har 

förståelse för att det finns individuella variationer, att kvinnor på olika sätt påverkas 

av mastektomin bland annat beroende på vilken betydelse brösten har och hur 

kroppsbilden påverkas. Litteraturstudiens betydelse för omvårdnad och 

sjuksköterskans arbete är att ge ökad förståelse för kvinnliga patienters upplevelser 

av att ha genomgått en mastektomi.  

 

Metoddiskussion 

Syftet har under arbetets gång varit närvarande i författarnas tankar för att bevara 

fokus. Resultatet som framkom var relevant och trovärdigt på grund av det höga 

antalet artiklar som författarna använt till analysen av resultatet. För att besvara 

litteraturstudiens syfte har kvalitativa artiklar använts, som enligt Malterud (2014, 

31) är den metod som används för att ta reda på människors erfarenheter och 
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upplevelser. En litteraturstudie sammanfattar och beskriver kunskapsläget inom ett 

visst forskningsområde (Forsberg & Wengström 2008, 29). Eftersom flera personers 

upplevelser sammanställts leder det till att resultatet blir mer överförbart. En 

nackdel kan dock vara att upplevelser kan ha gått förlorade på grund av att tidigare 

forskning redan tolkats (Malterud 2014, 47). 

 

De databaserna som användes var CINAHL och PubMed. Dessa två databaser valdes 

för att båda berör ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2014, 120; Forsberg & Wengström 

2008, 82). Ett flertal sökord användes för att avgränsa sökområdet och hitta 

lämpliga artiklar för att besvara litteraturstudiens syfte. Dessa var breast cancer, 

mastectomy, experience, body image, femininity, sexuality, normality och qualitative. 

Samma sökord användes i båda databaserna för att fånga upp alla relevanta artiklar 

som berörde området. Enligt Willman, Stoltz & Bathsevani (2006, 62) ska alla 

sökord som har betydelse för syftet inkluderas och icke relevanta sökord ska 

exkluderas. Relevanta artiklar har inkluderats och artiklar som inte svarat på syftet 

har exkluderats, litteraturstudien erhåller därför en hög sensitivitet och en hög 

specificitet. I slutet av artikelsökningen återkom ett flertal artiklar trots användandet 

av olika sökord. Möjligtvis hade ytterligare relevant forskning kunnat framkomma 

vid sökning i fler databaser. Enligt Karlsson (2012, 106) kan booleska operatorer som 

AND, OR eller NOT användas i litteratursökningen när fler än ett ord ska användas. 

För att avgränsa och göra sökningen mer specifik användes termen AND.  

 

Till kvalitetsgranskningen användes SBU:s mall (2014) (Se bilaga 3) där det 

framkom om studien var av låg, medel eller hög kvalitet. På grund av att det inte 

fanns några tydliga riktlinjer för hur frågorna i granskningsmallen skulle tolkas kan 

författarnas egna uppfattningar spegla sig i hur artiklarnas kvalitet bedömdes. 

Eftersom granskningen genomfördes tillsammans och inte delades upp mellan 

författarna stärks reliabiliteten (Henricson 2012, 473). Artiklar som bedömdes 

erhålla låg kvalitet exkluderades (Forsberg och Wengström 2008, 123). Efter 

kvalitetsgranskningen kvarstod åtta artiklar med hög kvalitet och sex med medelhög 

kvalitet.  

 

De inkluderade artiklarna berörde olika områden såsom upplevelsen av att ha 

genomgått en mastektomi, erfarenheter av bröstcancer samt erfarenheter av att ha 
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genomgått rekonstruktion till följd av en mastektomi. Författarna till 

litteraturstudien anser att detta ej ska ha påverkat resultatets trovärdighet eftersom 

att endast delar som svarade an på syftet valdes ut. De delar om bröstrekonstruktion 

som bedömdes som relevant för litteraturstudien inkluderades i resultatet. Detta för 

att bröstrekonstruktionen gav många kvinnor en chans att acceptera sig själv igen 

efter mastektomin. Det stärks av Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen (2012) där det 

framkom att kvinnorna upplevde bröstrekonstruktionen som betydelsefull och en 

kvinna beskrev den som ett plåster på såren.  

 

De inkluderade artiklarna var skrivna på engelska. Då båda författarna behärskar det 

engelska språket fanns en minimal risk för feltolkningar. Detta ökar trovärdigheten 

och tillförlitligheten för sammanställningen av analysen. För att sammanställa 

resultatet till en övergripande bild av forskningsområdet användes analysmetoden 

manifest innehållsanalys. Enligt Forsberg & Wengström (2008, 151) görs detta 

genom framtagning av meningsbärande enheter, kategorier och teman som finns 

beskrivna i studierna.  

 

I resultatet framkom att åldern hade betydelse för hur kvinnorna hanterade 

bröstförlusten. I Barsotti Santos et al. (2014) studie framkom att yngre kvinnor blev 

mer påverkade av bröstförlusten och hade svårare att hantera situationen på grund 

av oron för förlusten av personlig attraktivitet. Författarna tänker att åldern påverkar 

hanteringen av bröstförlusten på grund av att yngre kvinnor är mer rädda för att inte 

hitta en partner, ännu inte hunnit bilda en familj samt blir mer påverkade av 

samhällets syn på brösten. Det stärks av Sköld Nilsson (2010) som menar att 

förlusten av bröstet ofta upplevs mer traumatiskt för yngre kvinnor. Författarna 

anser dock att detta inte utesluter att äldre kvinnor kan uppleva situationen lika 

påfrestande. I de inkluderade artiklarna var det sammantagna åldersspannet 30-90 

år. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om enbart yngre eller äldre 

kvinnor inkluderats i litteraturstudien.  

 

Under hela arbetsprocessen har författarna skrivit tillsammans. Fördelen med detta 

var att båda två involverades i alla delar samt att olika aspekter och synvinklar kunde 

diskuteras. En annan fördel med detta arbetssätt var att uppdelningen av ansvar och 
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arbete mellan författarna blev likvärdigt och jämställt. Det enda författarna gjorde 

var för sig var att söka i de valda databaserna.  

 

Forskningsetisk diskussion 

För att öka det vetenskapliga värdet ska alla inkluderade artiklar i litteraturstudien 

fått tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & Wengström 2008, 77). Under 

granskningen av artiklarna framkom det att alla var etiskt godkända. Författarna 

hade däremot önskat ett mer utförligt skrivet etiskt resonemang i flertalet av 

artiklarna för att få en bättre uppfattning om hur forskarna resonerat kring de etiska 

aspekterna i studien. I och med det etiska godkännandet av studierna har respekt för 

människovärdet samt risker för deltagarnas hälsa, säkerhet och personliga integritet 

vägts upp av dess vetenskapliga värde (SFS 2003:460). Deltagarna ska ha fått tydlig 

information om projektet gällande syfte och upplägg (Olsson & Sörensen 2011, 82-

86). Artiklarna erhöll dock en varierande mängd information till deltagarna om 

studiens syfte och upplägg. I endast två artiklar redovisades det att deltagarna fått 

information om att de under studiens gång kunde dra sig ur utan negativ påföljd 

(Elmir et al. 2010; Fouladi et al. 2013).  

 

När artiklarnas innehåll kritiskt granskades ur en etisk synvinkel utgick författarna 

från Polit & Becks (2014, 93) riktlinjer. Efter granskningen framkom det att alla 

forskare använt pseudonymer, siffror eller koder för att behålla anonymiteten och 

konfidentielliteten i studien. Respekt för kvinnornas integritet bevarades därmed i 

alla artiklar. Åtgärder för att förebygga skada gjordes på olika sätt, bland annat 

genom att erbjuda psykologiskt stöd till kvinnorna och genom att exkludera kvinnor 

som led av dysmorfofobi och emotionellt lidande. Andra insatta åtgärder var att 

erbjuda kvinnorna en konsult som ansvarade för att ta kontakt med patienten efter 

intervjuerna samt att ha med en extern psykoterapeut under intervjuerna för att 

diskutera eventuella svårigheter samt moraliska eller etiska problem som kunde 

uppstå under forskningsprocessen. 

 

Författarna har strävat efter att presentera och skriva på ett neutralt och objektivt 

sätt. För att öka pålitligheten har författarna reflekterat över sina förförståelser innan 

litteraturstudiens början och försökt begränsa dess påverkan på resultatet 

(Henricson 2012, 474). Detta gjordes gemensamt genom reflektion och diskussion av 
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ämnet. Under arbetets gång har författarnas egna åsikter inte påverkat valet av 

artiklar, analysprocessen och resultatet. All information som framkommit från 

artiklarna som svarar på litteraturstudiens syfte är presenterat i resultatet. Att endast 

redovisa artiklar som stödjer forskarens egen åsikt är oetiskt (Forsberg & Wengström 

2008, 77).  

 

Konklusion 

I litteraturstudiens resultat framkom att ha genomgått en mastektomi väckte många 

tankar och känslor som kunde innebära en upplevelse av förlorad identitet, 

kvinnlighet och sexualitet. Mastektomin gav upphov till en förändrad kroppsbild som 

kunde vara svår att hantera, minskat självförtroende och en omvärdering av 

kroppen. Sexlivet blev ofta negativt påverkat och majoriteten av kvinnorna upplevde 

ett försämrat sexliv. Känslan av att inte se symmetrisk ut förekom hos många 

kvinnor och en del såg mastektomin som en stympning av kroppen. Sätt att hantera 

bröstförlusten var genom att dölja ingreppet med kläder, proteser eller rekonstruktiv 

operation. Stöd från omgivningen var en viktig del i återhämtningsprocessen och 

hanteringen av mastektomins konsekvenser. Ur ett sjuksköterskeperspektiv är det 

betydelsefullt att finnas till hands samt försöka stärka och stödja de kvinnor som 

genomgått en mastektomi. Det är också viktigt att ha kunskap och förståelse för att 

både den inre och yttre kroppsbilden kan påverkas negativt av ingreppet. Genom den 

ökade förståelsen och kunskapen som studien ger kan sjuksköterskor i vården 

bemöta dessa kvinnor på ett bättre sätt.  

 

Att drabbas av bröstcancer och genomgå en mastektomi kan medföra förändringar i 

relationen mellan den drabbade kvinnan och hennes partner. För att få en större 

förståelse för partnerns upplevelser av att vara i ett förhållande med en kvinna som 

fått diagnosen bröstcancer och genomgått behandling för sjukdomen, föreslås vidare 

forskning. Det för att framhäva närståendes upplevelser och kunna stödja hela 

familjen. Bröstcancer drabbar även män, deras upplevelser av att drabbas av 

sjukdomen är ett område som bör utforskas mer. Även åldersskillnader, skillnader 

mellan olika kulturer och yngre kvinnors upplevelser är områden där vidare 

forskning föreslås.  
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63 5 3 2 

24/11-

15 
PubMed body AND 

image AND 

experience 

AND breast 

cancer AND 

qualitative 

Text avaliability: 

abstract 
Sex: female 
Journal categories: 

nursing journals 
Languages: english 
Age: 19+ years 
År: 2000-2015 

43 4 3 3 

 

 



 

Bilaga 2. Artikelöversikt 

 

Tabell 2.  

År  
Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014 
Barsotti 
Santos, D.  
Ford, N. J.  
Dos 

Santos, M. 
A.  
Vieira, E. 
M.  

Brasilien  

Breast 
cancer and 
sexuality: 
the impacts 
of breast 

cancer 
treatment 
on 
the sex 

lives of 
women in 
Brazil. 

Studien 
syftar till att 
undersöka 
inverkan av 
diagnos och 

behandlingen 
för 
bröstcancer 
hos 

brasilianska 
kvinnors 
sexliv i 

staden 
Ribeirao 
Preto.  

Trettiosex kvinnor i åldern 
36-76 år som genomgått 
bröstoperation pga. 
diagnosen bröstcancer 
involverades i studien. Det 

var 4-21 år sedan kvinnorna 
fick diagnosen.  
Rekryteringsprocessen 
redovisades ej.  

 

Kvalitativ studie. 
Femton kvinnor blev 
intervjuade och resterande 
blev indelade i två 
fokusgrupper och två 

kroppsbildsgrupper.  
Intervjuerna och 
fokusgruppsdiskussionerna 
spelades in och 

transkriberades. Analyserades 
genom innehållsanalys.  
Deltagare rekryterades tills 

datamättnad uppnåtts.  
Etiskt godkänd.  

Det framkom att kvinnorna 
upplevde bröstcancer som ett 
livshotande tillstånd som 
ändrande deras värderingar om 
sexlivet och synen på 

idealbilden gällande 
femininiteten och den sexuella 
kulturen i Brasilien. Kvinnorna 
upplevde även ångest p.g.a. 

biverkningarna av 
behandlingen för bröstcancer, 
särskilt gällande den 

förändrande kroppsbilden.  

Medel 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011  
Begum. S.  
Grunfeld, 

E. A.  
Ho-Asjoe, 
M.  
Farhadi, J. 
England 

An 
exploration 
of patient 

decision-

making for 
autologous 
breast 
reconstructi
ve surgery 
following a 

mastectom
y. 

Syftet var att 
ta reda på 
patienters 

upplevelser 

av valet av 
att genomgå 
bröstrekonst
uktiv 
operation 
efter 

mastektomi.  

Tjugoen kvinnor i åldrarna 
38-61 år som genomgått 
autolog bröstrekonstruktion 

inom de senaste 36 

månaderna deltog i studien. 
Kvinnorna rekryterades via 
två patientdatabaser 
skapade av två 
plastikkirurger.  
Inklusionskriterier: äldre än 

18 år men under 65 år, 
kunna prata engelska.  

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade intervjuer 
som skedde antingen via 

telefon eller i privata rum på 

sjukhuset, spelades in och 
transkriberades. Med hjälp av 
ramanalys identifierades 
teman. Deltagarna 
uppmuntrades att prata öppet 
om sin bröstrekonstruktion. 

Intervjuerna varade 25-80 
minuter.   
Etiskt godkänd. 

Kvinnor som genomgått 
omedelbar rekonstruktion 
talade om bekvämligheten att 

genomgå endast en operation. 

Kvinnorna beskrev liknade 
faktorer som påverkade deras 
val. Oro gällande kroppsbilden, 
negativa känslor om utseendet 
och minskat självförtroende var 
vanliga orsaker till valet av 

bröstrekonstruktion. För 
kvinnor som genomgick 
fördröjd rekonstruktiv 
operation var den vanligaste 

anledningen ett missnöje med 
att bära protes.  

Medel 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
Brunet, J 
Sabiston, C 
Burke, S. 

USA 
 

Surviving 
breast 
cancer: 

women's 

experiences 
with their 
changed 
bodies. 

Syftet var att 
ta reda på 
kvinnors 

upplevelser 

av deras 
kroppar efter 
behandling 
för 
bröstcancer.  
 

 
 
  
 

 
  

 
  
 

Elva kaukasiska kvinnor i 
åldern 47-70 år deltog i 
studien. Kvinnorna 

rekryterades genom 

snöbollsurval, via annonser i 
tidningar samt onkologiska 
remisser från lokala 
medicinska kliniker och 
sjukhus. 
Inklusionskriterier: 

genomgått behandling för 
bröstcancer (lumpektomi, 
mastektomi, kemoterapi, 
strålbehandling, 

hormonbehandling) och 
avslutat behandling med 

kemoterapi och/eller 
strålning för sjukdomen. 
Kvinnor som behandlats för 
bröstcancer, som kunde 
kommunicera och skriva på 
engelska samt var villiga att 
diskutera upplevelsen av sin 

kropp blev inbjudna att delta 
i studien.  

Kvalitativ studie med 
tolkningsfenomenologisk 
ansats. Data samlades genom 

digitalt inspelade intervjuer 

ansikte mot ansikte. 
Intervjuerna varade mellan 
41-108 minuter.  
Etiskt godkänd.  

Kvinnorna upplevde olika 
fysiska förändringar som 
formade deras uppfattningar, 

tankar, attityder, känslor och 

föreställningar om sina kroppar 
oftast på ett negativt sätt. 
Kvinnorna beskrev försöken till 
en positiv livsstil (t.ex. kost, 
delta i fysisk aktivitet), och 
beskrev att de använt flera 

strategier (t.ex. peruker, 
smink, kläder) för att hantera 
sitt utseende och återställa 
positiva kroppsrelaterade 

upplevelser. 

Hög 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 
Denford, S. 
Harcourt, 

D. 
Rubin, L. 
Pusic, A. 
USA 
 

Understand
ing 
normality: 

a 

qualitative 
analysis of 
breast 
cancer 
patients 
concepts of 

normality 
after 
mastectom
y and 

reconstructi
ve surgery.  

Syftet var att 
undersöka 
olika 

begrepp av 

normalitet i 
en grupp av 
kvinnor 
drabbade av 
bröstcancer 
berättigade 

för 
rekonstruktiv 
operation 
efter 

mastektomi.  

Trettiofem kvinnor med en 
första bröstcancerdiagnos 
blev rekryterade. Dessa 

kvinnor hade genomgått 

eller skulle genomgå 
bröstrekonstruktion. Alla 
patienter som hänvisade till 
en plastikkirurg gällande 
bröstrekonstruktiv kirurgi 
var berättigade att delta. 

Kvinnorna var 30 år och 
äldre.  

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade enskilda 
intervjuer med öppna frågor 

användes.  

Intervjuerna var ljudinspelade 
och transkriberade. 
Analyserades genom tematisk 
analys. Intervjuerna varade 
högt 40 minuter.  
Etiskt godkänd.  

Fyra huvudteman framkom: 
kvinnorna ville ses som 
normala (utseende), ha 

möjlighet att uppfylla 

vardagliga aktiviteter 
(beteende), anpassar sig till det 
nya normala (återskapande av 
normalitet) samt att inte vara 
sjuk (hälsa). Patienterna 
använde även olika standarder 

för att förklara begreppet 
normalitet. Dessa innebar 
individuella, sociala och kliniska 
standard. Kvinnorna upplevde 

att de i och med mastektomin 
hade förlorat sin självkänsla 

och sin identitet. 
Rekonstruktion sågs som ett 
sätt att återskapa normalitet 
och återfå det de förlorat.  

Hög 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
Elmir, R.  
Jackson, D. 
Beale, B. 
Schmied, 
V. 
Australien  

Against all 
odds: 
Australian 

women's 

experiences 
of recovery 
from breast 
cancer. 

Syftet med 
studien var 
att få en bild 

av yngre 

kvinnors 
upplevelse 
av sin 
återhämtnin
g från 
bröstcancer 

och 
bröstcancerr
elaterade 
operationer 

samt att 
bidra med 

kunskap till 
klinisk 
verksamhet 
inom 
området.  

Fyra kvinnor mellan 31-48 
år med bröstcancer i olika 
stadier som genomgått 

operation kopplat till 

bröstcancer (mastektomi 
eller lumpektomi).  
Rekryteringen skedde 
genom affischer, notiser i 
lokala och regionala 
tidningar samt via radio. 

Kvinnorna kunde ta kontakt 
via mail eller telefon vid 
matchande 
inklusionskriterier.   

Inklusionskriterier: 
Australienska kvinnor, under 

50 år, genomgått operation 
pga. diagnosen bröstcancer, 
ska förstå och prata 
engelska.   

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 
Inspelade semistrukturerande 

intervjuer ansikte mot 

ansikte.  
Etiskt godkänd.  

Resultatet presenteras i fyra 
teman: det fullständigt omgav 
mig, att känna sig 

överväldigad, att leva med 

rädsla och osäkerhet samt att 
hitta styrka inom sig. Förutom 
rädslan för återfall var rädslan 
att bli oattraktiv och oönskad 
stor, speciellt med tanke på att 
bli lämnad av sin partner. 

Några kvinnor talade om 
förlusten av kvinnlighet och 
sexualitet som ett resultat av 
operationen.  

Medel 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
Fallbjörk, 
U. 

Salander, 

P. 
Rasmussen
, B. H. 
Sverige 

From "no 
big deal" to 
"losing 

oneself": 

different 
meanings 
of 
mastectom
y. 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 

innebörden 

av att förlora 
ett bröst 
efter 
mastektomi 
och motiv till 
att avstå 

från eller 
genomgå 
bröstrekonst
ruktion.  

Femton kvinnor i åldrarna 
39-69 år blev strategiskt 
utvalda från en tidigare 

populationsbaserad studie 

gällande mastektomi. 
Deltagarna blev strategiskt 
utvalda baserat på ålder, 
utbildningsnivå, yrke, 
civilstånd samt svaret på 
frågan: rekonstruktion 

(ja/nej) valdes, det blev 
sammanlagt sexton kvinnor. 
Dessa kvinnor blev 
uppringda och inbjudna till 

studien. Endast en nekade 
deltagande.     

Kvalitativ studie.  
Deltagarna kontaktades och 
intervjuades med en tematisk 

inspirerad berättande 

intervjuteknik 4,5 år efter 
genomgången mastektomi. 
Intervjuerna varade mellan 
30-80 minuter. Alla intervjuer 
inspelades in och 
tanskriberades. Analyserades 

genom tematisk analys.  
Etiskt godkänd.  

Tre typer av berättelser 
identifierades: ingen större 
betydelse, att förlora sig själv 

samt en krackelerad 

kvinnlighet. Vissa kvinnor 
upplevde att förlora ett bröst 
inte störde deras syn på sig 
själva, medan andra upplevde 
att mastektomin splittrade 
deras identitet. Resterade 

befann sig mellan de andra två 
och upplevde att kvinnligheten 
sårades, men inte i den 
utsträckning att de kände sig 

förlorade som kvinnor.  

Hög 

2011 
Fang, S. Y.  
Shu, B. C.  
Fetzer, S. 
J. 
Taiwan 

Deliberatin
g over 
mastectom

y: survival 
and social 
roles. 

Syftet var att 
utforska 
taiwanesiska 

kvinnors 
erfarenhet 
att stå inför 
en 
mastektomi 

och deras 

överläggning
ar innan de 
accepterar 
en 
rekommende
rad 
mastektomi. 

Tio kvinnor i åldrarna 35-62 
år som hade genomgått en 
mastektomi deltog i studien. 

Alla kvinnor var gifta och 
diagnostiserade med malign 
bröstcancer i stadie 1-3. 
Kvinnorna rekryterades från 
en stödgrupp för bröstcancer 

i södra Taiwan av en av 

författarna.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer gjordes med tre 

kvinnor och sju deltog i 
fokusgrupper. Intervjuerna 
varade mellan 40-90 minuter. 
Det som framkom under 
intervjuerna styrde samtalet i 

fokusgruppen som varade i 

100 minuter. De individuella 
intervjuerna och 
fokusgruppsdiskussionen 
spelades in och 
transkriberades. 
Analysmetoden var 
innehållsanalys. Alla 

intervjuer genomfördes på 
mandarin. 

Etiskt godkänd.  

Upplevelsen kring beslutet att 
genomgå en mastektomi bland 
taiwanesiska kvinnor 

komplicerades av 
överlevnadsproblem, 
innebörden av bröstet, och en 
känsla av en okontrollerad 
vardag. Kulturella övertygelser 

säkerställde att kvinnorna 

uppfyllde sina förväntade 
sociala roller och alltid tänkte 
på de närstående först.  

Medel  



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
Fenlon, D. 
Frankland, 

J.  
Foster, C. 
L. 
Brooks, C.  
Coleman, 
P.  
Payne, S.  
Seymour, 
J. 
Simmonds, 
P.  
Stephens, 
R. 
Walsh, B. 
Addington, 
H. 
All, J. M. 
England 

Living into 
old age 
with the 

consequenc

es of breast 
cancer. 

Syftet var att 
undersöka 
äldre 

kvinnors 

upplevelse 
av att leva 
med 
bröstcancer 
och andra 
hälsoproblem 

samt att 
identifiera 
deras behov 
av 

information, 
stöd och 

önskemål.  

Tjugoåtta kvinnor i åldern 
70-90 år som överlevt 
bröstcancer deltog i studien.  

Rekrytering skedde genom 

annonsering i den lokala 
tidningen, bibliotek och 
relevanta organisationer i 
två städer i södra England. 
De kvinnor som var 
intresserade av fick kontakta 

teamet.  

Kvalitativ studie. Data 
samlades in från tjugoåtta 
semistrukturerade intervjuer 

och två fokusgrupper. Tio av 

kvinnorna som deltog i 
fokusgrupperna deltog även i 
individuella intervjuer. Varje 
fokusgrupp varade i två 
timmar. Data analyserades 
genom tematisk analys.  

Etiskt godkänd.  

Det framkom att dessa äldre 
kvinnor upplevde flera fysiska 
problem under lång tid p.g.a. 

behandlingen för bröstcancer. 

Bl.a. fula kosmetiska resultat, 
svårigheter att rotera axeln 
samt att behåar och proteser 
ofta var obekväma. Många var 
måna om att bevara sin 
kroppsbild och sina ideal 

oavsett ålder. Rekonstruktion 
var sällan erbjudet men 
kvinnorna hade föredragit 
alternativet. De äldre kvinnorna 

ville bli behandlade som 
individer istället för som äldre 

personer, med deras fysiska 
och sociala behov (inklusive 
komorbiditet) i beaktande.  

Medel 

2013 
Fouladi, N.  
Pourfarzi, 

F.  
Ali-
Mohammad
i, H.  
Masumi, A.  
Agamoham
madi, M.  
Mazaheri, 

E. 
Iran 

Process of 
Coping with 
Mastectom

y: a 

Qualitative 
Study in 
Iran. 

Studien 
syftade till 
att utarbeta 

coping-

processer.  
 

Över tjugo iranska kvinnor i 
åldrarna 33-71 år som skulle 
eller genomgått mastektomi 

eller lumpektomi efter att de 

drabbats av bröstcancer 
erbjöds att delta i studien.  
 

Kvalitativ studie. Genomförd 
med metoden grounded 
theory. Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

för att kvinnorna skulle ha 
möjlighet att uttrycka sina 
känslor. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
omedelbart efter varje 
session. Även analysen och 
kodningen av intervjun 

gjordes innan nästa intervju.  
Etiskt godkänd.  

Sju huvudkategorier uppkom 
som påverkade 
copingförmågan hos patienter 

med bröstcancer, dessa var: 

reaktioner till mastektomin, 
valet mellan bröstförlust eller 
död, utvärdering av 
rekonstruktion, samtycke till 
att genomgå mastektomi, 
reaktioner och bekymmer efter 
förlusten av bröstet, 

konfrontation av förlust och 
hälsa samt anpassning till 

förändringarna.  

Medel  



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 
Freysteinso
n, 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 
Mastectom
y. 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen 

av att se sig 

själv i 
spegeln efter 
en 
mastektomi. 

Tolv kvinnor i åldrarna 32-
76 år. Deltagarna 
rekryterades från tre olika 

sjukhus. De patienter som 

passade in på 
inklusionskriterierna fick en 
inbjudan att delta i studien. 
Inklusionskriterier: 18 år 
eller äldre, pratar och förstår 
engelska. Genomgått 

mastektomi med eller utan 
rekonstruktion inom 3-12 
månader.  

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 
Intervjuerna bestod av öppna 

frågor om motiv, handlingar, 

tankar och känslor som var 
kopplade till vardagliga 
upplevelser. Därefter gjordes 
strukturerade analyser av det 
inspelade materialet. 
Datamättnad uppnåddes efter 

den tionde intervjun. 
Intervjuerna varade cirka 30 
minuter. 
Etiskt godkänd.  

Att titta på eller inte titta på sin 
kropp, leder till energigivande 
eller nedslående tankar. Den 

fenomenologiska tolkningen 

gav fyra teman: jag är, jag 
bestämmer, jag ser och jag 
samtycker. Att betrakta sin 
spegelbild efter mastektomin 
var en jobbig upplevelse, som 
med tiden blev lättare att 

hantera.  

Hög 

2010 
Gallagher, 
P.  
Buckmaster
, A. 
O'Carroll, 
S.  
Kiernan, G. 
Geraghty, 
J. 

Irland  

External 
breast 
prostheses 
in post-
mastectom

y care: 
women's 
qualitative 
accounts. 

Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
upplevelser 
av 

användning, 
utprovning 
och leverans 
av 
bröstprotese

r i Irland. 

Fyrtiosju kvinnor i åldrarna 
38-80 år rekryterades 
genom nationella cancer 
opinionsbildning/stödorganis
ationer och fyra 

uppföljningsbröstkliniker på 
Irland. Tiden för diagnosen 
varierade mellan 1-32 år.  
Inklusionskriterier: kvinnor 
över 18 år, minst ett år 

sedan första diagnosen, 

försedd med en bröstprotes 
och för närvarande inte på 
strålbehandling eller 
kemoterapi.  

Kvalitativ studie. Genom fem 
fokusgrupper skapades 
diskussioner som 
bandinspelades. Materialet 
transkriberades och teman 

identifierades. Data 
analyserades för att 
identifiera teman. 
Datamättnad uppnåddes efter 
femte fokusgruppen.  

Etiskt godkänd.  

Som ett resultat framkom fem 
huvudteman: upplevelsen av 
anpassningen och 
utprovningen, om kvinnorna 
använder post-mastektomi 

produkter, vad kostnaderna låg 
på och om de hade råd att 
köpa produkterna, vilken 
information de fick samt hur 
kvinnorna anpassade och 

acceptera situationen. 

Välsittande proteser var viktigt 
för kroppsformen, känslan av 
kvinnlighet, självförtroendet 
och välbefinnandet. Men 
protesen skulle för vissa 
kvinnor alltid vara en 
påminnelse av bröstförlusten.   

Hög 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 
Manderson, 
L. 
Stirling, L. 

Australien 

The Absent 
Breast: 
Speaking of 

the 

Mastectomi
ed Body.  
 

Syftet var att 
undersöka 
hur kvinnor 

hanterar 

svårigheter i 
förhållande 
till att 
genomgå en 
mastektomi. 

Trettioåtta kvinnor i åldrarna 
35-78 år som fått ett eller 
två bröst borttagna antingen 

p.g.a. cancer eller 

profylaktiskt operation 
rekryterades till studien. 
Rekryteringen skedde 
genom snöbollsurval och 
personlig rekommendation.  
Deltagarna var födda i 

Australien och pratade 
engelska.  
 
 

Kvalitativ studie. Artikeln är 
skapad av data från en större 
studie. 20 kvinnor 

intervjuades ansikte mot 

ansikte och samtalen var ofta 
långa, vissa delades därför 
upp i flera samtalssektion för 
att nå datamättnad. Alla 
intervjuer spelades in.  
Ytterligare 18 frågeformulär 

skickades ut till kvinnor som 
bodde för långt bort för att 
delta i en intervju. Alla 
intervjuer transkriberades. 

Analysmetoden var tematisk 
analys.  

Etiskt godkänd.   

När kvinnorna talade om sina 
bröst refererade de till ”mina 
bröst” eller ”bröstet”, det 

innebar att bröstet kändes 

närvarande trots att det var 
borttaget. Objektiva 
beskrivningar av bröstet 
förekom också, som visade på 
distans från sitt/sina bröst. 
Kvinnorna i studien kände sig 

fula efter mastektomin vilket 
ledde till dåligt självförtroende.   

Hög 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
Piot-
Ziegler, C. 
Sassi, M. L. 
Raffoul, W. 
Delaloye, J. 
F. 
Schweiz 

Mastectom
y, body 
deconstruct

ion, and 

impact on 
identity: a 
qualitative 
study. 

Syftet av 
denna 
kvalitativa 

studie var att 

förstå 
konsekvense
rna av en 
förändrad 
kropp pga. 
mastektomi 

gällande 
kroppsbild 
och identitet 
hos kvinnor 

med 
bröstcancer.   

Nitton kvinnor i åldrarna 37-
62 som var diagnostiserade 
med bröstcancer deltog i 

studien. Deltagarna 

kontaktades strax efter 
beslutet att genomgå en 
mastektomi, genom sin 
rådgivande gyn-onkolog på 
avdelningen för gynekologi 
och obstetrik på sjukhuset. 

Kvinnorna som ville delta i 
studien blev kontaktade via 
telefon av forskaren och 
inbjudna att delta i tre 

semistrukturerade 
intervjuer. En kort före eller 

efter mastektomin och de 
andra senare i 
sjukdomsförloppet, efter 
operationen.  

Kvalitativ studie. Tre 
semistrukturerade intervjuer. 
De varade mellan 30 minuter 

till 1 timma och avslutades 

när datamättnad uppnåtts 
eller när deltagaren valde att 
avsluta intervjun. Materialet 
analyserades genom en 
tematisk metod. Data 
analyserades genom tematisk 

analys.  
Etisk godkänd.  

Mastektomin framkallade en 
smärtsam upplevelse pga. 
kroppsförändringen. 

Ambivalens och dissonans 

upplevdes även när omedelbar 
rekonstruktion gjordes då 
kvinnorna jämförde sin tidigare 
sunda kropp till den nuvarande 
förändrande kroppsbilden. Den 
förändrade kroppsbilden kunde 

uttryckas med känslor som 
stympning, en främmande 
kropp, fysiska, emotionella och 
sociala känslor samt 

symboliska och känslor som 
rörde den kvinnliga 

könsidentiteten. Möjlighet till 
bröstrekonstruktion 
betraktades som ett sätt att 
återfå en förlorad fysisk 
symmetri och kroppsintegritet, 
men kunde leda till ett sörjande 
av den tidigare kroppen och en 

smärtsam identitetskris.  

Hög 



 

År  
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2001 
Wilmoth, 
M. C. 

USA 

The 
aftermath 
of breast 

cancer: an 

altered 
sexual self. 

Syftet var att 
beskriva 
aspekter på 

sexualitet 

som är 
viktigt för 
kvinnor efter 
behandling 
för 
bröstcancer.  

Deltagarna i studien var 
arton ljushyade kvinnor med 
bröstcancer i åldrarna 35-68 

år. Tiden då kvinnorna fick 

diagnosen varierade från sex 
månader till mer än tio år. 
Primär kirurgisk behandling 
för sju kvinnor (39 %) hade 
varit lumpektomi, och 11 
kvinnor (61 %) hade 

genomgått mastektomi.  
Information om studien 
fanns i kyrkans, campus och 
lokala tidningar. Kvinnorna 

som var intresserade att 
delta i studien fick kontakta 

forskaren via telefon.  

Kvalitativ studie. Intervjuerna 
skedde en och en, tog max en 
timme och var bandinspelade. 

Datasaturation uppnåddes 

efter att den artonde intervjun 
var genomförd. Intervjuerna 
transkriberades samt koder 
och kategorier identifierades. 
Analys gjordes genom 
grundad teori.   

Etiskt godkänd.  

Två huvudkategorier framkom 
efter analysen: förluster och 
omgivningens påverkan. 

Kategorin förluster hade fyra 

komponenter: saknade delar, 
förlust av menstruation - bli 
gammal, förlust av sexuella 
känslor och förlust av 
kvinnlighet. Det som påverkade 
var relationer och 

informationskontroll. Det 
centrala begreppet som 
identifierades var en förändrad 
sexuell självbild.  

Hög 

 



 

Bilaga 3. Granskningsmall  

 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

– patientupplevelser. 

 

Författare: ______________ 

År: _________ 

Artikelnummer: __________ 

 

Total bedömning av studiekvalitét: Hög, medelhög eller låg. 

Går att svara: Ja, nej, oklart eller ej tillämpligt. 

 

Anvisningar: 

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

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

 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

 

2. Urval 

a) Är urvalet relevant? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 



 

❏  Ej tillämpligt 

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

d) Finns relevant etiskt resonemang? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

b) Är datainsamlingen relevant? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

c) Råder datamättnad? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 



 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

 

4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

c) Råder analysmättnad? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

 

5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? 

❏  Ja 

❏  Nej 



 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

b) Är resultatet begripligt? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

f ) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 

❏  Ja 

❏  Nej 

❏  Oklart 

❏  Ej tillämpligt 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 


