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Abstrakt 
 

Bakgrund: Innan 75 års ålder beräknas var nionde kvinna få diagnosen bröstcancer. 

Mastektomi är den primära behandlingen vid bröstcancer. Förlusten av bröst kan leda 

till förändrad självkänsla. Studien är förankrad i Merleau-Pontys begrepp levd kropp. 

Vilket inbegriper förhållandet mellan själ och kropp.   

 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnans självkänsla efter en mastektomi. 

 

Metod: Studien utgår från en allmän litteraturöversikt. Datainsamling har skett genom 

informationssökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed. Urvalet resulterade i 

åtta artiklar. 

 

Resultat: Huvudområden som urskiljdes var Kroppsuppfattning och självbild med 

underområdet Bröstets psykiska och fysiska påverkan, huvudområdet Mastektomi och 

dess påverkan på kvinnan med underområdena Försvunnen helhet och Mastektomins 

positiva inverkan, samt huvudområdet Sjuksköterskans roll. 

 

Slutsats: Det finns ett samband mellan mastektomerade kvinnors ålder, civilstånd och 

eventuell genomgången bröstrekonstruktion och deras självkänsla. Dessa faktorer 

påverkade varandra i varierande grad. Självkänslan påverkades av förändringen av 

utseendet vilket ledde till en minskad känsla av femininitet och förlust av identitet. 

Sjuksköterskan kan genom ett holistiskt synsätt och med kontinuitet och lyhördhet stötta 

kvinnan som genomgått en mastektomi så att hon på ett optimalt sätt bibehåller sin 

självkänsla. 

 

 

Nyckelord 
Bröstcancer, mastektomi, självkänsla, sjuksköterska. 
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Vi vill tacka vår handledare Gudrun Borgudd för stöttning under hela arbetet. 

Författarna vill även rikta ett tack till varandra för de många och utvecklande 

diskussioner som uppkommit. 
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1 Inledning 

Bröstcancer är en sjukdom som många individer drabbas av. Det är inte endast den 

drabbade individen som blir lidande av sjukdomen, även omgivningen inkluderas i 

lidandet. Socialstyrelsen (2013) beskriver att antal personer med nyupptäckt bröstcancer 

under 2011 var 45 män respektive 8382 kvinnor. Överlevnaden tio år efter en 

bröstcancerdiagnos är idag 80 % och medianåldern för diagnosen är 60 år. Innan 75 års 

ålder beräknas var nionde kvinna ha fått diagnosen bröstcancer. Bröstcancer är därmed 

den vanligaste dödsorsaken för medelålders kvinnor (Socialstyrelsen, 2013).   

 

2 Bakgrund 

Ericson och Ericson (2012) beskriver att kända riskfaktorer till bröstcancer är genetiska 

drag som tidig menstruationsebut, sen sista menstruation samt sen första graviditet. 

Övervikt, högt alkoholintag och exposition för röntgenstrålning och radioaktiva ämnen 

kan öka risken att utveckla cancer. Bröstcancer utgår antingen från bröstkörtlarnas 

körtelrör, vilken kallas för duktal typ, eller från körtellobuli, vilken går under namnet 

lobulär typ. Den vanligaste formen av bröstcancer är duktal cancer (Ericson & Ericson, 

2012). 

 

2.1 Behandlingsalternativ 

Den primära behandlingen av bröstcancer är kirurgi samt kompletterande behandling 

med strålning, cytostatika, antikroppar och varierande läkemedelsbehandlingar. 

Behandlingsmetoden avgörs beroende på klassificering och utbredning av cancern 

(Järhult & Offenbartl, 2013).. 

 

Pedersen, Koktved & Nielsen (2013) beskriver att kvinnor med bröstcancerdiagnos 

upplever svårigheter under behandling med cytostatika och strålbehandling då 

behandlingen påverkar deras dagliga liv till följd av dess bieffekter. 

Cytostatikabehandlingen upplevs av många kvinnor som den mest påfrestande 

behandlingen då bieffekter som kan ses är kräkningar, illamående och hårförlust, vilka 

kan inverka avsevärt på kvinnornas dagliga liv.  
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2.2 Kirurgisk behandling - mastektomi 

Järhult och Offenbartl (2013) beskriver att kirurgisk behandling kan utföras med 

varierande omfattning på ingreppen. Partiell mastektomi innebär att den av cancer 

angripna delen av bröstet tas bort. Vid en mer utbredd tumörväxt används komplett 

mastektomi, vilket innebär ett kirurgiskt borttagande av hela bröstet. Valet av metod vid 

kirurgi som behandling är beroende på tumörens storlek och placering (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Mastektomi kan även utföras profylaktiskt vilket minskar risken att 

drabbas av bröstcancer med 90% hos kvinnor med känd hereditet (Altschuler et al., 

2008). Järhult och Offenbarl (2013) belyser att efter behandling med mastektomi vid 

bröstcancer kan en rekonstruktion av bröstet utföras.   

 

2.3 Mastektomins fysiska och psykiska påverkan 

En sjukdomsperiod vid diagnosen bröstcancer är inledningsvis ofta chockartad och 

därefter krävande både fysiskt och psykiskt, vilket innebär att kvinnans trygghet, stöd 

och optimism kan vara av betydelse (Järhult & Offenbartl, 2013). Björkman, Arnér och 

Hyden (2008) beskriver att fysiska symtom efter mastektomi kan uppvisas som smärta, 

ödem, parestesi, muskelsvaghet samt onaturlig sensorik i det drabbade bröstet och 

armen på den drabbade sidan. Författarna belyser även att kvinnan kan drabbas av 

fantomsmärtor i det borttagna bröstet. De beskrivna symtomen kallas för 

postmastectomy pain syndrome. Mastektomi är en behandlingsform som påverkar 

kvinnans psykiska mående positivt och/eller negativt. Vissa kvinnor känner en 

tilltalande känsla efter behandlingen där mastektomin symboliserar ett vunnet slag mot 

cancern medan andra upplever förlust av identitet och påverkas i sin kroppsuppfattning, 

självbild och därmed självkänsla (Altschuler et al., 2008).  

 

2.4 Självkänsla i förhållande till självbild och kroppsuppfattning 

Självkänsla är ett brett och subjektivt begrepp där betydelsen varierar från individ till 

individ. I denna studie definieras självkänsla med hjälp av begreppen kroppsuppfattning 

och självbild (Altschuler et al., 2008). Snellman (2014) beskriver begreppet självbild 

som en uppfattning av den egna personen och dess egenskaper. Självbilden kan 

påverkas genom inre och yttre omständigheter (Snellman, 2014). Spencer och Owen 

(2012) beskriver att kroppsideal och hur den ideala kvinnliga kroppen uppfattas i 

varierande storlekar och i olika kulturer beror på hur den framställs genom konst och 
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media. Bilden av den ideala kvinnliga kroppen har de senaste hundra åren ändrats. Från 

att ha ett BMI mellan 27 och 30 i början av 1900-talet, till att kvinnor numera bör ha ett 

BMI mellan 18,5 och 24,9 (Spencer & Owen, 2012). Myers och Crowther (2007) 

beskriver att över 80% av kvinnliga universitetsstudenter är missnöjda med sin kropp. 

Anledningen till missnöjdheten av den egna kroppen är begränsningar i förmågan att 

uppnå det socialkulturella ideal av idag där kvinnan ska ha en smal figur. De 

socialkulturella påtryckningar som uppkommer för att kvinnan ska uppnå dagens gracila 

kroppsideal framförs via olika medier men kommer även från sociala kontakter, som 

familjemedlemmar och vänner (Myers & Crowther, 2007).  

 

2.4.1 Det kvinnliga bröstet 

Silva Gomes, Brochado Oliviera Soares och Riul da Silva (2015) beskriver att en 

bröstcancerdiagnos ger kvinnor upplevelsen av att den kvinnliga identiteten blir osäker 

då kvinnliga bröst associeras med kvinnlighet, femininitet och hälsa under hela 

kvinnans levnad. Altschuler et al. (2008) bekräftar detta genom att påvisa att aspekter 

som kan komma att påverkas för en kvinna vid en mastektomi bland annat är 

kroppsuppfattning, sexuell tillfredsställelse, livskvalitet och hälsa. Kroppsuppfattning 

beskrevs av många kvinnor som en positiv upplevelse till sig själva, då de fokuserade 

kring sin överlevnad. Kvinnorna beskrev även en stor tacksamhet till personer i sin 

omgivning, vilka innefattade make, vänner och familj. Negativa aspekter som kan 

relateras till kvinnors kroppsuppfattning var minskad sexuell tillfredsställelse. Kvinnor 

beskrev en försämrad sensorik i bröstet vilket kan härröras till förlust av bröstvårta. 

Även anhöriga beskrev den försämrade sensoriken som ett problem. Det förekommer 

även kvinnor som finner både positiva och negativa aspekter relaterat till mastektomi. 

En del kvinnor beskrev en önskan om att deras bröst skulle haft en mer naturlig 

karaktär. Andra kvinnor menade att det mastektomerade bröstet ses som ett tecken på 

styrka, hälsa och liv (Altschuler et al., 2008).  

 

2.5 Hälsa 

Begreppet hälsa definieras som ett tillstånd vilket kännetecknas av friskhet, sundhet och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2014) 

beskriver att om hälsa skulle definieras eller uppfattas som en process, med riktning mot 

ökad medvetenhet samt personlig utveckling, skulle individen skapa en större möjlighet 

till att kunna hantera sin livssituation. Författarna menar även att känslan av maktlöshet 
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vid sjukdom eller ohälsa kan ge upphov till en försämrad självkänsla och därigenom få 

en försämrad hälsa.   

 

2.6 Teoretisk referensram – Levd kropp 

Håkanson (2014) beskriver att kroppen kan endast ses som en enhet där kropp och själ 

är sammanflätade. Kroppen och själen beskrivs som två olika helheter men kan förstås 

tillsammans. Begreppet den levda kroppen har genom den definitionen skapats och 

innebär en sammanslagning av kropp, själ och värld. Det är genom den levda kroppen 

som mening och erfarenheter skapas. Begreppet kan ses utifrån ett objektivt samt ett 

subjektivt perspektiv. Den objektiva helheten inkluderar kroppen, medan den subjektiva 

helheten inkluderar själen (Håkanson, 2014). Merleau-Ponty (2006) förklarar vidare 

samspelet mellan människans kroppsupplevelse och den klassiska psykologin där den 

klassiska psykologin beskriver kroppen som ett föremål som inte lämnar människan. 

Kroppen kommer därmed ses på olika sätt beroende på vem som iakttar den, medan  

individen alltid ser sig själv ur samma synvinkel (Merleau-Ponty, 2006).   

 

Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att det är genom kroppen människan kan leva 

livet, vilket innebär att så länge människan lever görs detta genom kroppen. Håkanson 

(2014) belyser att i den levda kroppen kan hälsa ses som ett begrepp som inbegriper 

harmoni, välbefinnande och inte endast som frånvaro av sjukdom. Då den subjektiva 

och den objektiva helheten samarbetar och är harmonisk upplever vi hälsa eftersom våra 

vardagliga rutiner är naturliga. Vid insjuknande i sjukdom kan kroppens tidigare 

naturliga funktioner försämras, vilket medför att den tidigare upplevelsen av den 

subjektivt levda kroppen kan förloras och försämras. En sjukdom ger inte endast en 

fysisk påverkan utan även en psykisk påverkan genom tankar, känslor och handlingar. 

För vissa individer förändras tillvaron och vardagen under en kortare period medan 

markanta förändringar under resterande delen av livet upplevs hos andra. En kroppslig 

sjukdom kan därmed vara permanent eller tillfällig och påverka människan existentiellt 

(Håkanson, 2014). 

 

2.7 Sjuksköterskans vårdande förhållningssätt 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskans vårdande förbättras om hen 

reflekterar över vad ett vårdande förhållningssätt innebär. Det vårdande 

förhållningssättet innefattar ett öppet och följsamt vårdande med en lyhörd 
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sjuksköterska och en delaktig patient (Dahlberg & Segesten, 2010). Bergbom (2012) 

menar att ur sjuksköterskans perspektiv är en vårdgemenskap präglat av ansvar och 

samarbete. Människan är av naturen vårdande och sjuksköterskor arbetar aktivt för att 

interprofessionellt och i samarbete med patient och anhöriga vårda patienten på bästa 

sätt. Vid omvårdnad som betecknas som god visar sjuksköterskan en omtanke om 

patienten och dess anhöriga. Sjuksköterskan visar en vilja att lindra patientens lidande 

och skydda deras värdighet, även under den senare palliativa delen och in i döden. Vid 

användande av ett vårdande förhållningssätt inbjuds patienterna att delta i omvårdnaden, 

patienterna blir behandlade som individer och känner sig värda att vårdas. 

Sjuksköterskan bemöter patienterna med intresse och medkänsla, bekräftar deras 

lidande och stärker patientens hopp och tro (Bergbom, 2012).  

 

3 Problematisering 

Då kvinnan blir berövad ett bröst i och med en mastektomi så kan det påverka hennes 

liv på många olika sätt. Inte enbart gällande den fysiska aspekten i och med förlusten av 

en kroppsdel, utan även att hennes kroppsuppfattning och självbild kan påverkas. I 

dagens samhälle är bröst starkt associerat med sexualitet och femininitet vilket kan leda 

till att borttagande av bröst därför kan förändra kvinnans syn på sig själv och hennes 

egen kropp då det är en kroppsdel som är starkt förknippat med kvinnlighet. 

Mastektomin kan på så sätt påverka kvinnans självkänsla genom att den förändrar 

hennes självbild och kroppsuppfattning, varför det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan kan nyttja ett vårdande förhållningssätt för att stötta kvinnan i hennes 

självkänsla efter en mastektomi.   

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa kvinnans självkänsla efter en mastektomi.  

 

5 Metod 

Den utvalda metod som används vid den här studien är en allmän litteraturöversikt, 

vilket innebär att vilka kunskaper och vilken forskning som finns relaterat till det i 

syftet valda området undersöks och kartläggs. Analysen är en integrativ översikt som är 
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inspirerad av Whittemore och Knafl, 2005 enligt Friberg (2017). Denna metod valdes 

för att undersöka forskning kring kvinnors självkänsla efter en mastektomi. 

 

5.1 Informationssökning 

Datainsamlingen genomfördes 2017-11-07. De databaser som användes till 

informationssökningen var Cinahl (bilaga A) vars områden är omvårdnad, medicin, 

sjukgymnastik och arbetsterapi, PsycINFO (bilaga B) med dess huvudområden 

psykologi, psykiatri, sociologi och omvårdnad och Pubmed (Bilaga C) med områdena 

medicin, biomedicin, odontologi och omvårdnad. De tre databaserna har sin 

utgångspunkt i vetenskaplig forskning inom omvårdnad och är därmed relevanta till det 

formulerade syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Efter val av ämne att studera samt 

att syftet formulerats söktes artiklar relaterade till ämnet fram. 

 

De Booleska sökoperatorerna AND och OR användes vilket kombinerades med 

fritextsökning (Friberg, 2017). Den första operatorn, AND, användes för att koppla 

samman söktermerna. Det gav sökresultat där båda termerna som kopplas ihop med 

AND visades i artiklarna. Den andra operatorn som användes, OR, användes för att få 

sökträffar på den ena eller den andra söktermen (Friberg, 2017).  

 

Sökningarna genomfördes med hjälp av fritextsökningar på orden “mastectomy” och 

“self-esteem”. Avsikten var att få en översikt av vilken forskning som fanns inom 

ramen för det formulerade syftet. Sökvägar som nyttjats dokumenterades i ett separat 

dokument och utforskades alternativt uteslöts efterhand. En översikt av det valda ämnet 

skapades, vilket gav en bred kunskapsgrund som var av betydelse för uppsatsen innehåll  

(Östlundh, 2017). Cinahl och PsycINFO gav en mängd relevanta sökträffar medan 

Pubmed i de inledande sökningarna gav få resultat. Sökord ändrades och lades till för att 

bredda sökningen och få mer adekvata resultat.  

 

5.1.1 Block 1 

Fritextsökning genomfördes med begreppet “breast cancer” då det centrala ämnet för 

syftet var bröstcancer vars vanligaste behandlingsform är mastektomi. Därefter 

användes söktermen “breast tumor” då flera artiklar som undersöktes även använde 

detta begrepp.  
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De specifika ämnes-/thesaurus-/MeSH-termer som användes i databaserna undersöktes 

vilka gav begreppet Breast neoplasms. Söktermerna “breast cancer” och “breast tumor” 

användes i fritext som frassökning för att få ett utvidgat sökområde samt att begreppen 

skulle komma i den skrivna följden. Breast neoplasms användes som ämnesord-

/theasarus-/MeSH-term med Major concept respektive Major Topic för att artiklar med 

begreppet bröstcancer som huvudämne skulle inkluderas. Genom att efter de enskilda 

sökningarna använda dessa tre olika sökningar tillsammans breddades sökningen 

(Östlundh, 2017).  

 

5.1.2 Block 2 

En efterforskande sökning genomfördes på begreppet mastektomi, vilket är ytterligare 

en central del inom det formulerade syftet och därefter användes ämnes-/thesaurus-

/MeSH-termen Mastectomy med nyttjande av Major Concept respektive Major Topic 

för att finna artiklar vars huvudämne var mastectomy. “Breast surgery” skrevs som 

fritext med frassökning. Kombinationen av termerna gav en ökad bredd i sökresultatet 

(Östlundh, 2017).   

 

5.1.3 Block 3 

Vid de första sökningarna användes termen self-esteem som sökterm för självkänsla. 

Vidare undersökningar av intressanta artiklar visade att den term som var relevant var 

Self concept, vilken därefter har använts som ämnes-/thesaurus-/MeSH-term med 

tillägget Major Concept respektive Major Topic. Frassökning med fritext användes till 

termerna “body image” och “self esteem”, vilka valdes då de är associerade med termen 

Self concept (U.S. National Library of Medicin, 2016).  

 

5.1.4 Avgränsningar 

De inklusionskriterier som brukades var publicering av artiklarna mellan 2007-2017, 

female samt peer-reviewed i Cinahl och PsycINFO. Inga exklusionskriterier användes i 

sökningarna. Genom att använda Peer-review-funktionen inkluderades de artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Gällande databasen Pubmed finns det ingen peer-

reviewed funktion. Vid Linnéuniversitetet används Ulrichsweb för att undersöka 

huruvida de tidskrifter som artiklarna från PubMed publicerats i genomgått peer-review 

eller inte (Östlundh, 2017). Denna funktion brukades till de artiklar som lästes i fulltext.  
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5.1.5 Urval 

Urvalet av artiklar påbörjades då de slutgiltiga sökningarna var utförda. Inledningsvis 

lästes alla titlar som framkommit med avsikt att avgöra deras relevans i förhållande till 

syftet (Cinahl 60; PsycINFO 59; PubMed 179). Därefter lästes abstrakten till de valda 

artiklarna, vilka i sin tur jämfördes med syftet för att selektera bort artiklar som inte 

ansågs vara adekvata (Cinahl 11; PsycINFO 22; PubMed 19) . Nästa steg i 

urvalsprocessen var att läsa de artiklar som ansågs kompatibla med syftet efter läst 

abstrakt i fulltext (Cinahl 8; PsycINFO 9 unika; PubMed 5 unika). Sammantaget lästes 

298 titlar, 52 abstrakt och 32 artiklar valdes ut för att läsas i fulltext. Slutligen lästes 22 

unika artiklar i fulltext varav 10 artiklar granskades (Friberg, 2017). Genomläsning av 

artiklarna vid de olika stegen i urvalsprocessen genomfördes med hög grad av 

objektivitet och med ett öppet och kritiskt förhållningssätt (Friberg, 2017). Författarna 

läste i de olika urvalsstegen titlar, abstrakt och artiklar i fulltext varvid anteckningar 

gjordes, varefter jämförelser mellan författarnas anteckningar genomfördes.   

 

Bedömningsmallar för kvantitativa (bilaga D) och kvalitativa (bilaga E) artiklar av 

Carlsson och Eiman (2003) brukades. En förändring kring bedömningsmallen 

genomfördes då grundmallen inkluderade begreppet lungcancer, vilket ändrades till 

mastektomi för att sambandet till syftet skulle framkomma. Vid användning av 

bedömningsmallen värderades 6 av artiklarna som Grad I och 3 av artiklarna som Grad 

II. En artikel valdes bort då den saknade etiskt godkännande och dessutom hade poäng 

lägre än Grad III (Aguilar Cordero, Neri Sánches, Mur Villar & Gómez Valverde, 

2013). Likaså valdes ytterligare en artikel bort efter granskningen på grund av att den 

inte var relevant mot det formulerade  syftet genom hela artikeln (Freysteinson, 

Deutsch, Davin, Lewis, Sisk, Sweeney, & Cesario, 2015). 8 artiklar inkluderades för 

analys.  

 

5.2 Analys 

Analysen utfördes genom inläsning av de åtta valda artiklarna ett flertal gånger för att 

skapa en god helhetsförståelse angående deras ämne och budskap. Genom skapandet av 

en tabell med övergripande rubriker som författare/land, tidskrift/titel, syfte, metod, 

kvalitét, resultat och diskussion visas en kortare redogörelse av de utvalda artiklarna 

(Friberg, 2017).  
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Därefter lästes artiklarna återigen med extra fokus angående deras resultatdel. Målet var 

att finna delar av texten som stämde överens med uppsatsens formulerade syfte för att 

sedan kunna återskapa ny helhet. En tabell  användes för att strukturera de 

meningsenheter som valdes ut ur texten och redovisades därefter överskådligt (exempel 

visas i Tabell). En granskning av meningsenheterna genomfördes varvid likheter och 

skillnader eftersöktes. Slutligen sorterades de olika meningsenheter som innefattade 

samma karaktäristiska drag, vartefter de indelades under lämpliga områden (Friberg, 

2017). 

 

Tabell 

Artikel Meningsenhet Underområde Huvudområde 

1 Kroppen känns mindre hel.   

2 En känsla av ofullständighet beskrevs.   

4 Oro över kroppsuppfattningen innefatttade känslan av 

att inte ha en hel kropp, missnöje kroppen och missnöje 

med utseendet på operationsärret. 

  

8 Mastektomin innebar inte enbart förlust av ett bröst 

utan av delar av identiteten. 

  

 Kvinnor uttryckte att deras bröst var sammankopplade 

med deras femininitet. Mastektomin blev då ett 

ifrågasättande av hela deras identitet. 

Försvunnen 

helhet 

Mastektomi och 

dess påverkan på 

kvinnan 

 En bröstcancerdiagnos med efterföljande mastektomi 

kan leda till att kvinnans självbild blir ifrågasatt, hon 

ser sig själv som inkomplett och mindre feminin. 

  

5 Kvinnor menade att självbilden följde med vid 

förlusten av bröstet. 

  

7 Kvinnan valde att göra en bröstrekonstruktion för att 

känna sig hel igen, slippa protesanvändning, återskapa 

sin livsstil och förbättra självkänslan. 

  

 De kvinnor som värderade sin självkänsla högt hade 

genomgått en bröstrekonstruktion. 
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5.3 Forskningsetiska överväganden 

För att bibehålla en god forskningsetik har en utgångspunkt varit att de artiklar som 

valts ut för analys blivit godkända av etiska kommittéer, vilket medför att samtliga 

artiklar förutsätts ha en god forskningssed samt att detta skapar en god forskningssed till 

denna studie (Forsberg & Wengström, 2016). De etiska överväganden som användes i 

denna studie är relaterade till att författarna till de artiklar som valts ut för användning 

beskriver etiska överväganden i sin text. Den bedömningsmall som brukats innehöll en 

bedömningsdel huruvida etiska övervägande fanns med, vilket gav poäng om så var 

fallet. Artiklar som saknat etiska överväganden har exkluderats vid bedömningen. 

Oredlighet inom detta arbete har beaktas, vilket inbegriper att förfalska, plagiera samt 

fabricera tidigare arbeten (CODEX, 2017). Ett öppet och kritiskt förhållningssätt under 

arbetets gång med tyngdpunkt på diskussioner avseende den egna förförståelsen och 

möjligheter att nyttja ett objektivt perspektiv för att minimera risken för etiska 

konflikter har brukats (Dahlborg Lyckhage, 2017). En objektivitet har i hög grad 

nyttjats då egna åsikter och värderingar i möjligaste mån åsidosatts vid inkludering och 

exkludering av artiklar under urvalprocessen. Ingen vidare etisk granskning har utförts 

då denna studie inte primärt rör fysiska personer utan då andra forskares textmaterial i 

artikelform har använts som analysmaterial (Forsberg & Wengström, 2016).  
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6 Resultat 
Författare/Land/År Tidskrift/Titel Syfte Metod Kvalitet Resultat Diskussion 

1.  

Anagnostoupoluos, 

F. & Myrgianni, S.  

 

 

Grekland  

2009 

Journal of 

Clinical 

Psychology in 

Medical Settings 

 

Body image of 

greek breast 

cancerpatients 

treated with 

mastectomy or 

breast conserving 

therapy. 

Syftet var att bedöma 

och jämföra 

kroppsbilden hos 

bröstcancerpatienter 

som har genomgått 

en mastektomi eller 

bröstbevarande 

kirurgi, samt att 

jämföra dessa värden 

med friska kvinnor. 

 Kvantitativ 

 

Konsekutivt urval. 

70 bröstopererade kvinnor 

deltog. 

Kontrollgrupp där 70 

deltagande kvinnor deltog. 

 

Mätmetoder: ”The Full 10-

item Body Image Scale”. 

”General Health 

Questionnaire” (GHQ-28).  

 

Analys: Explorativ analys. 

Linjär regressionsanalys för 

undersökning av förhållanden 

mellan oberoende variabler. 

Grad II 

 

Gruppen som genomgått en 

mastektomi upplevde en 

signifikant högre grad av minskad 

”attractiveness” och även en högre 

grad av missnöje med den egna 

kroppen och sitt utseende jämfört 

med den grupp som hade opererats 

med bröstbevarande kirurgi. 

De deltagande kvinnornas missnöje med den 

egna kroppen var betydligt lägre hos de 

kvinnor som behandlades med lumpektomi 

jämfört med dem som behandlades med 

mastektomi. Författarna diskuterade att det 

kunde bero på att en lumpektomi eller 

bröstbevarande kirurgi påverkade utseendet 

minimalt i relation till en mastektomi där 

utseendet påverkas i hög grad.  

 

Kvinnor som genomgått mastektomi hade en 

sämre syn på kroppsbilden jämfört med den 

generella kvinnliga populationen. Författarna 

beskriver att mastektomin representerar ett 

ingrepp på femininitet och skönhet då 

kvinnor i västerlänska kulturer upplever sitt 

självvärde via kroppen. 

 

2. 

Batista, K. A., 

Conceição das 

Merces, M., Costa 

Santana, A. I., 

Pinheiro, S. L., Lua, 

I., & Sousa 

Olivieira, D. 

 

 

Brasilien 

2017 

 Journal of 

Nursing 

 

Feelings of 

women with 

breast cancer 

after 

mastectomy. 

Att förstå känslor hos 

kvinnor som har 

genomgått en 

mastektomi  

Deskriptiv studie med 

kvalitativ ansats. 

 

Ändamålsenligt urval med 5 

deltagande kvinnor. 

 

Mätmetoder: Data insamlades 

genom semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Analys: Deskriptiv analys. 

Grad II Två kategorier skapades utifrån det 

insamlade materialet. 

”Experiencing the diagnosis of 

breast cancer: knowledge and 

feminine resilience” och 

”Unveiling the feelings of woman 

against mastectomy”. 

Vårdprofessionernas bemötande av 

kvinnor är essentiellt för diagnos, 

hantering av och behandling vid 

sjukdomen.  

 

Acceptansen inför kvinnans 

förändrade kropp upplevs inte 

enbart av kvinnan utan även av 

hennes familj och omgivning. Det 

innebär att kvinnan känner sig mer 

inkluderad och med en minskad 

obekvämhetskänsla ju mer 

naturligt det mastektomerade 

området såg ut. 

Studien motsäger sig tidigare studiers 

resultat där ökning av låg självkänsla visats, 

medan deltagarna i denna studie uppvisade 

en acceptans. Författarna diskuterar att 

åldersfaktorn är en avgörande del i den 

eventuella acceptansen av den kroppsliga 

förändringen.  
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3. 

Brandberg, Y., 

Sandelin, K., 

Erikson, S., Jurell, 

G., Liljegren, A., 

Lindblom, A., & 

Arver, B.  

 

 

Sverige 

2008 

Journal of 

Clinical 

Oncology  

 

Psychological 

reactions, quality 

of life and body 

image after a 

bilateral 

prophylactic 

mastectomy, in 

woman at high 

risk for breast 

cancer: A 

prospective 1-

year follow-up 

study. 

Att utvärdera 

mastektomerade 

kvinnors 

föreställning om 

kroppsuppfattning, 

sexualitet, 

känslomässiga 

reaktioner och 

livskvalitet 6 

månader och 1 år 

efter operationen. 

Kvantitativ, prospektiv. 

 

Konsekutivt urval med 90 

deltagare. 

 

Mätmetoder: Data insamlades 

genom självskattningsskalor 

via enkät gällande depression, 

hälsa, kroppsuppfattning och 

sexuell aktivitet. 

 

Analys: Wilcoxon signed rank 

test.  

Grad I Ångest och förändrad 

kroppsupppfattning beskrevs som 

det stora problemet.   

Författarna diskuterade frågorna i 

frågeformuläret, huruvida vissa var 

ospecifika och därmed tolkningsbara vilket 

kunde innebära en otydlighet i vad 

kvinnorna svarade på.  

 

Diskussion gällande problem med 

sexualiteten berörde en stor andel (< 25 %) 

av de deltagande kvinnorna vilka hade 

genomgått en profylaktisk oophorectomi, 

som författarna menade är känt för att 

påverka sexulatiteten och då inte påverkades 

i hög grad av mastektomin.  

 

En del av värdena som framkom korrelerade 

inte lika starkt med varandra som författarna 

trott, vilket beskrivs kunna bero på möjliga 

tolkningar av begrepp. 

 

4. 

Chen, C., Liao, M., 

Chen, S., Chan, P., 

& Chen, S.  

 

 

Taiwan 

2012 

Cancer Nursing 

 

Body image and 

its predictors in 

breast cancer 

patients receiving 

surgery. 

Att bedöma 

bröstcancerpatienters 

upplevda nivåer av 

ångest, oro, 

depression, 

sjukdomspåverkan 

och kroppsbild och 

utvärdera faktorer 

relaterade till 

kroppsbild hos 

bröstcancerpatienter 

postoperativt. 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 

 

Konsekutivt urval, 102 

deltagande kvinnor. 

 

Mätmetod: intervjuer baserade 

på strukturerade frågeformulär. 

”25-item Symtom Distress 

Scale - Modified for Breast 

Cancer” (SDS-mbc). ”Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale”. ”Impact of Event 

Scale”. ”10-item Body Image 

Scale”. 

 

Analys: Parametrisk statistisk 

analys. Deskriptiv statistik 

användes för att analysera 

flertalet faktorer. 2-stegsanalys 

genomfördes med Pearsons 

product moment correlation för 

identifikation av korrelation av 

den oberoende variabeln. 

 

Grad I Val av kirurgisk metod och ålder 

på kvinnan  var viktiga faktorer 

som var relaterade till missnöje 

med självbilden. En signifikant 

relation uppvisades mellan ålder, 

upplevelse av mastektomi, ångest, 

depression, intrång i självbilden, 

förnekelse och kroppsbild.  

 

Studien visar att i den kliniska 

kontexten borde sjukvårdspersonal 

lära sig åtgärda frågor gällande 

proteser, bröstrekonstruktion och 

kunskaper vid klädanvändning.  

Yngre kvinnor berörs mer av förändringar i 

sin kroppsbild än äldre personeer vilket 

författarna diskuterar kan bero på att yngre 

kvinnor ha en högre grad av medvetenhet 

om sin kroppsbild efter en mastektomi.  

Ångest över kroppsbilden kan ge ett lågt 

självförtroende och ett missnöje med 

kroppsbilden.  

 

Ångest över kroppsuppfattning hos patienter 

som genomgått en mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi var högre än i 

tidigare studier som gjorts, vilket författarna 

diskuterade kunde bero på arbetsförfarandet. 
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5. 

Fallbjörk, U., 

Salander, P., & 

Rasmussen, B. H.  

 

 

Sverige 

2012 

Cancer Nursing 

 

From ”No Big 

Deal” to ”Losing 

Oneself” – 

Different 

Meanings of 

mastectomy.  

Att undersöka 

kvinnors reflektion 

kring livspåverkan 

efter en mastektomi 

samt hur de funderar 

kring 

bröstrekonstruktion. 

Kvalitativ 
 

Mätmetoder: Ändamålsenligt 

urval där 126 kvinnor valdes ut 

för att besvara enkäten ”Life 

After Mastectomy”. 16 av 

kvinnorna valdes ut för 

deltagande i strukturerade 

intervjuer som baserades på 

enkäterna.  

 

Analys: Tematisk analys. 

Grad I Resultatet visade tre olika teman, 

”no big deal”, ”losing oneself” och 

”wounded femininity”. 

 

Känslorna förändrades efter tid, 

speciellt för kvinnorna under temat 

”losing oneself”, vilka ansåg att en 

bröstrekonstruktion, förutom som 

ett estetiskt återställande, innebar 

en restaurering av femininitet, 

sexualitet och känsla för den egna 

personen.  

 

Kvinnorna med temat ”no big 

deal” kände acceptans för den 

förändrade kroppen och uttryckte 

sig vara mindre upptagna med sitt 

utseende. Kvinnor som använde 

bröstprotes uttryckte att den bars 

för att inte göra andra personer 

obekväma. Kvinnorna i den här 

gruppen var något äldre än 

kvinnorna i de andra grupperna 

och levde i stabila 

familjerelationer.  

 

Det tredje temat ”wounded 

femininity” innebar ett mellanläge 

mellan ”from no big deal” och 

”losing oneself” med känslor som 

att femininiteten var skadad men 

utan att känna sig förlorade som 

kvinnor. Kvinnorna i den här 

gruppen var något yngre än 

kvinnorna i de andra grupperna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna diskuterar att de fann tre olika 

betydelser av förlusten av bröst och motiv 

angående ett genomförande av eller att inte 

genomföra en bröstrekonstruktion. Däremot 

så var det primära målet vid tidpunkten för 

diagnos, hälsa och överlevnad och att det 

sjuka bröstet behövde tas bort.  
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6.  

Freysteinson, W. 

M., Deutsch, A. S., 

Lewis, C., Sisk, A., 

Wuest, L., & 

Cesario, S. K.  

 

 

USA 

2012 

Oncology 

Nursing Forum 

 

The experience 

of viewing 

oneself in the 

mirror after a 

mastectomy. 

Syftet var att 

beskriva upplevelsen 

av att se sig själv i 

spegeln efter en 

mastektomi. 

Kvalitativ, hermeneutisk, 

fenomenologisk ansats. 

 

Ändamålsenligt urval. 12 

kvinnor som genomgått en 

mastektomi 3-12 månader 

tidigare deltog. 

 

Mätmetod: ”Distress 

Thermomether”. 

Bandinspelade intervjuer.  

 

Analys: hermeneutisk, 

fenomenologisk. 

Grad I  Studien visar ett mångfascetterat 

resultat gällande kvinnors 

upplevelse efter en mastektomi.  

Tre teman upptäcktes: ”My body”, 

”My thoughts” och ”Other people 

in my world”.  

Studien visar att istället för att 

bröstcanceröverlevare ska se den 

mastektomerade kroppsdelen genom att de 

ser nedåt på sin kropp, låta dem se kroppen i 

en spegel tillsammans med anhörig eller 

vårdpersonal är ett nytt perspektiv att 

studera.  

 

7. 

Gomes, N. S., & 

Silva, S. d.  

 

 

Brasilien 

2013 

Texto & 

Contexto 

Enfermagen 

 

Evaluation of the 

self-esteem of 

woman who had 

undergone breast 

cancer surgery. 

Syftet var att 

analysera kvinnors 

självkänsla efter en 

mastektomi. 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 

 

37 kvinnor som genomgått en 

bröstcanceroperation minst 1 

år tidigare deltog. 

 

Mätmetod: Enkät. Rosenberg 

Self-estemm Scale (RSES). 

Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS).  

 

Analys: T-test för oberoende 

variabler. Pearsons 

korrelationskoeffecient. 

Grad I 54 % beskrev att självkänslan efter 

mastektomin var god, vilket 

relateras till den högre medelåldern 

på deltagarna.  

 

Variabler som interagerade och 

påverkade varandra var civilstatus, 

ålder, tid mellan operation och 

intervju och om deltagaren hade 

genomgått en bröstrekonstruktion. 

 

Kvinnor valde att göra bröst-

rekonstruktion då hon ville känna 

sig hel igen, slippa användandet av 

bröstprotes, kunna variera sin 

klädstil, förbättra sin självkänsla 

och fortsätta sitt sociala  liv. 

Bröstrekonstruktion avböjdes av 

rädsla för smärta och då vetskapen 

om rätten till rekonstruktiv 

plasstikkirurgi inte fanns.  

 

Mastektomin påverkade 

självkänslan och självbilden som 

en källa till emotionell och fysisk 

distansiering mellan den 

mastektomerade kvinnan och 

hennes partner. 

 

Författarna diskuterar religionens roll vid 

bröstcancerdiagnos och dess följder som ett 

sätt att hantera den uppkomna situationen, 

även att ingen påverkan sågs på värdet för 

självkänsla. 

 

Vidare diskuterade författarna att de höga 

värdena av självkänsla förklaras med att 

medelåldern hos kvinnorna var 56,11 år, då 

självkänslan tenderar att öka med åldern. 

Även tiden mellan operation och intervjun 

påverkade. 

Faktorer involverade vid hög självkänsla var 

socalt nätverk och anpassningsbarhet till de 

förändringar som diagnos och behandling 

medförde i kvinnans liv. 

 

Kvinnor som återgått till arbete visade på en 

högre självkänsla jämfört med dem som inte 

återgått till arbete. Författarnas diskuterar  

att det inte bara berör den sociala kontexten 

utan även kvinnornas rehabilitering, 

överlevad, livskvalitet och deras fysiska och 

mentala hälsa.  
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8. 

McKean, L. N., 

Newman, E. F., & 

Adair, P.  

 

 

Storbritannien 

2013 

European 

Journal of 

Cancer Care 

 

Feeling like me 

again: A 

grounded theory 

of the role of 

breast 

reconstruction 

surgery in self-

image. 

Syftet var att 

utveckla en teoretisk 

förståelse för vilken 

roll en 

bröstrekonstruktion 

har på kvinnors 

självbild. 

Kvalitativ, grounded theory-

metodologi. 

 

10 kvinnor som hade 

genomgått en mastektomi med 

efterföljande 

bröstrekonstruktion deltog. 

 

Mätmetod: individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

 

Analys: innehållsanalys för att 

identifiera koder och teman. 

 

Grad I  Analysen genererade kategorin 

”Feeling like me again” och 

huvudkategorierna ”Normal 

appearance” och ”Normal life”. 

Även kategorierna ”Moving on” 

och ”Image of a sick person” 

identifierades. 

 

Bröstrekonstruktionen påverkar 

kvinnor att ”känna sig som sig 

själva igen” då den ger känslan av 

ett normalt utseende och liv och en 

känsla av helhet.  

 

Bröstrekonstruktionen hjälpte 

kvinnorna, vilka tidigare hade 

använt bröstproteser, att leva ett 

”normalt liv” då de efter 

operationen kunde röra sig 

obehindrat och med 

självförtroende vid dagliga 

aktiviteter och lära sig hantera hur 

de presenterade sin sjukdom för 

andra. 

 

Bröstrekonstruktion ger kvinnorna 

möjlighet att ”gå vidare” från 

erfarenheten av cancer och påverka 

”bilden av den sjuka personen” 

och därmed ha möjlighet att 

minska kvinnornas oro gällande 

rädsla för återfall i sjukdom. 

 

Författarna diskuterade att en 

nyckelkomponent för ett ”normalt utseende” 

var den återvunna femininitet vilket 

mastektomin såg som ett hinder för.  

 

Författarna diskuterar att det är orealistiskt 

att tro att en bröstrekonstruktion gör att 

kvinnorna glömmer sin sjukdom men att 

bröstproteser och ärr efter mastektomin blir 

en påminnelse av sjukdomen, vilket gör att 

bröstrekonstruktion kan ses som en del i att 

minska oro för eventuella återfall i 

sjukdomen.  
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6.1 Områden 

Syftet med studien var att belysa kvinnans självkänsla efter en mastektomi. De huvudområden 

som urskiljdes var Kroppsuppfattning och självbild, Mastektomi och dess påverkan på 

kvinnan samt Sjuksköterskans roll. Huvudområdet Kroppsuppfattning och självbild 

innefattade underområdet Bröstets psykiska och fysiska betydelse. I huvudområdet 

Mastektomi och dess påverkan på kvinnan inkluderades underområdet Försvunnen helhet 

samt Mastektomins positiva inverkan.  

 

6.1.1 Kroppsuppfattning och självbild 

McKean, Newman och Adair (8) menar att det fysiska utfallet beträffande utseendet efter en 

mastektomi skapar en extrem olust i förhållande till den egna kroppen. Brandberg et al. (3) 

beskriver att kvinnan har problem med sin självbild när hon ser sig själv naken då det 

förknippas med kvinnans identitet. Fallbjörk, Salander och Rasmussen (5) belyser att kvinnor 

hade svårigheter att se sig själva i spegel samt visa sin nakna kropp, både i samband med bad 

på allmän plats och privat. Likaså beskriver kvinnor en osäkerhet vid fysisk aktivitet, vilket 

har medfört att vissa har slutat med den fysiska aktivitet de tidigare utövat. De 

mastektomerade kvinnorna beskriver en problematik vid val av kläder då en känsla av 

begränsning har uppkommit (Fallbjörk et al., 5). 

 

6.1.1.1 Bröstets psykiska och fysiska betydelse 

Förlusten av ett bröst är förknippat med låg självkänsla samt en minskad känsla av femininitet 

(Batista et al., 2). Den minskade feminina känslan förklarar Chen, Liao, Chen, Chan och Chen 

(4) med att mastektomin kan inverka på kroppen som helhet, då kvinnan blivit missnöjd med 

den egna kroppen och det nytillkomna operationsärret. Fallbjörk et al. (5) styrker detta genom 

förklaringen att mastektomin inte endast tog bort den sjuka kroppsdelen utan att behandlingen 

även bidrog till att en del av kvinnans självbild följde med vid amputationen. Bland annat 

uttryckte kvinnor känslor som att kroppen var vanställd, fet, skallig eller ful. Den påverkade 

självbilden influerade känslor relaterat till kvinnans femininitet, kroppsuppfattning och 

inverkade därigenom på kvinnans identitet (Fallbjörk et al., 5). Anagnostopoulos och 

Myrgianni (1) uppmärksammar även minskade känslor hos kvinnor av att känna sig fysiskt 

attraktiva samt att kvinnornas femininitet påverkades av mastektomin. Det kan leda till att en 

ångest skapas relaterat till kroppsbilden vilket påverkar självkänslan och leder till en 

missnöjdhet över den egna kroppen (Chen et al., 4). 
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För att kvinnan ska kunna återfå sin tidigare självbild och kroppsuppfattning framställs att en 

bröstrekonstruktion är av stor betydelse (Fallbjörk et al., 5; Gomes & Silva, 7; McKean et al., 

8). Fallbjörk et al. (5) menade att bröstrekonstruktionen blev ett måste för många kvinnor som 

förutsättning för att kunna återskapa den tidigare personligheten och femininiteten. 

Författarna belyser även att det utseende som formats efter en mastektomi förknippades, 

liksom operationsärret, med bröstcancer vilket gjorde att en bröstrekonstruktion var en utväg 

för att gömma de ärr som påminner om en påfrestande tid i kvinnans liv (Fallbjörk et al., 5). 

McKean et al. (8) förklarar därigenom att en bröstrekonstruktion därmed kan återskapa 

kvinnans självbild. En senarelagd bröstrekonstruktion leder ofta till att självbilden får en 

djupare störning samt att dess återuppbyggnad blir mer tidskrävande (McKean et al., 8). 

Gomes och Silva (7) menar även att kroppsuppfattning, personens integritet och personens 

sexualitet bibehålls i och med en bröstrekonstruktion, vilket sekundärt påverkar självkänslan 

positivt.    

 

Kvinnorna påvisar ett problem med självbilden och självkänslan efter en mastektomi då de i 

och med de förändringar som skett fysiskt får en minskad känsla av femininitet och en 

påverkad känsla av helhet. Upplevelser av svårigheter med att se eller visa upp den egna 

kroppen framkommer, dels på grund av ett missnöjde med operationsärret och ett missnöje 

med den egna kroppen. Det ledde tiill en påverkad självbild i relation till femininitet och 

kroppsuppfattning och en minskad känsla av att känna sig attraktiv vilket leder till en 

försämrad självkänsla. 

 

6.1.2 Mastektomi och dess inverkan på kvinnan 

Batista et al. (2) beskriver att kvinnor hade ambivalenta känslor efter mastektomin, där de 

endera kände acceptans eller förnekelse. Förnekelsens utgångspunkt låg i att hon kände sig 

ofullständig i relation till cancerdiagnosen och den efterföljande mastektomin. Acceptansen 

förknippades med att mastektomin innebar borttagande av den sjuka vävnaden (Fallbjörk et 

al., 5).    

 

6.1.2.1 Försvunnen helhet 

Anagnostopoulos och Myrgianni (1) uppmärksammar kvinnors känsla av en minskad helhet i 

samband med mastektomi. Även Batista et al. (2) nämner att en känsla av ofullständighet 

associeras med behandlingen. Då kvinnans bröst förknippas med hennes femininitet blir 
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därmed mastektomin ett ifrågasättande av hela kvinnans identitet (McKean et al., 8). Den 

försvunna helheten påverkar även i vardagen, i och med att kvinnan inte vill se på sig själv då 

en känsla av avsky till den egna kroppen hade skapats (McKean et al., 8). Freysteinson et al. 

(6) styrker detta genom att belysa den kamp som vissa kvinnor utkämpar för att klara av att se 

sig själv i spegeln. Vid en förlust av helheten begränsade kvinnor sina intressen och 

aktiviteter då upplevelsen relaterat till hennes utseende var av negativ karaktär och att hon då 

inte ville visa sig för andra individer (Fallbjörk et al., 5). En kvinna beskrev att hon inte kunde 

se på sig själv utan avskydde sin kropp (McKean et al., 8). 

 

6.1.2.2 Mastektomins positiva inverkan 

Artiklarna som studerades visade även positiva aspekter relaterat till mastektomi då kvinnor 

fann meningsfullhet av avlägsnandet av den sjuka vävnaden (Batista et al., 2). Efter 

mastektomin beskrev en kvinna att det mastektomerade området var fult men inte direkt 

störde henne, att möjligheten fanns för att genomföra en bröstrekonstruktion men att den 

viktigaste känslan var förväntan inför att få bort cancern (Freysteinson et al., 6). Fallbjörk et 

al. (5) beskrev att bröstets association med sjukdom gjorde att acceptansen av mastektomin 

blev enkel. De kvinnor som fann mastektomi mer acceptabelt ansåg även att bröstets 

biologiska funktion inte behövdes längre eller att de ändå inte var funktionsdugliga på grund 

av kvinnornas ålder (Fallbjörk et al., 5). En viktig aspekt att förtydliga var att de kvinnor som 

ansåg att mastektomin var enkel hade en stabil familjerelation och deras medelålder var 60 år 

(Fallbjörk et al., 5).   

 

Kvinnor uppgav ambivalenta känslor i relation till mastektomin där en minskad känsla av 

helhet och en känsla av ofullständighet uttrycktes av vissa kvinnor. Då bröst associeras med 

femininitet uppgav kvinnor att det blev ett ifrågasättande av hennes identitet. Den fysiska 

förändringen innebar i en del fall en begränsning av aktiviteter och tidigare intressen och 

kvinnor avskydde bilden av den förändrade kroppen. En del kvinnor fann en meningsfullhet 

vid avlägsnandet av den sjuka vävnaden då sjukdomen på så sätt togs bort. Det gemensamma 

hos de kvinnor som upplevde mastektomin som positiv var att bröstet med dess biologiska 

funktion inte längre behövdes på grund av kvinnornas ålder. 
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6.1.3 Sjuksköterskans bemötande 

Sjuksköterskan har en viktig roll i vården av patienten. Freysteinson et al. (6) menar att 

sjuksköterskan och läkaren kan ge patienten en negativ känsla för vården om de ställer slutna 

frågor där patienten svarar per automatik istället för att ställa öppna frågor som kan leda till en 

djupare förståelse för patienten. Freysteinson et al. (6) poängterar att många sjuksköterskor 

och läkare beskrevs som medkännande och gav patienten känslan av att de verkligen brydde 

sig. Batista et al. (2) beskriver att kvinnor under och efter behandlingen med mastektomi kan 

bli tvungna att hantera många olika slags känslor. De flesta kvinnor beskrivs inledningsvis 

känna nedstämdhet, följt av förnekelse, depression, ångest och slutligen acceptans. De olika 

faserna i känslotillstånd innebär att sjuksköterskans holistiska förhållningssätt är 

betydelsefullt genom hens potential att se patienten som en helhet med dess olika 

beståndsdelar. Batista et al. (2) påpekar även att sjuksköterskan är viktigt som stöd vid både 

diagnos och behandling. Sjuksköterskan bör utförligt informera patienten om behandlingen 

och vara lyhörd för vad patienten uttrycker både innan och efter mastektomin (Batista et al., 

2). Det är betydelsefullt för sjuksköterskan att reflektera om till vilken grad som patienten 

önskar få stöd efter mastektomin (Freysteinson et al., 6). Det berör särskilt hur interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient värnas och hur informationen handhas inför ögonblicket då 

den mastektomerade kvinnan ska se sig själv i spegeln för första gången efter operationen 

(Freysteinson et al., 6). I informationen till patienten inför mötet med den egna spegelbilden 

är det viktigt att sjuksköterskan förklarar och ger förslag på vad för slags känslor som skulle 

kunna uppkomma hos kvinnan och även vara tydlig med att vilka känslor som än uppkommer 

så är det normalt och helt i sin ordning (Freysteinson et al., 6). 

 

Användandet av slutna frågor vid samtal mellan sjuksköterska och patient kan leda till en 

negativ känsla för vården. Öppna frågor kan leda till en större förståelse för patienten. 

Patienter uppgav ett värde i medkännande sjuksköterskor och vid de komplexa känslor som 

kan uppkomma efter en mastektomi är sjuksköterskans holistiska förhållningssätt av 

betydelse. Sjuksköterskan bör vara tydlig med att ge patienten information om behandling och 

även vara lyhörd inför vilket stöd patienten önskar få. Interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient är av stor vikt och likväl att sjuksköterskan förklarar och ger förslag på vilka känslor 

som kan uppkomma efter mastektomin vilket kan ge stöd till processen där kvinnans 

självkänsla kan påverkas. 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att en mastektomi påverkar kvinnors självkänsla. Problem 

fanns gällande att se eller visa den nakna kroppen, begränsningar vid klädval, minskad känsla 

av femininitet, påverkad självbild och självkänsla och missnöje med kropp och operationsärr 

då dessa förknippades med bröstcancer. Mastektomins påverkan på kvinnan visade blandade 

resultat. Dels att bröst förknippas med femininitet vilket vid en mastektomi kan leda till 

ifrågasättande av den kvinnliga identiteten, dels att cancern togs bort i och med mastektomin 

vilket då upplevdes positivt. För att bibehålla kvinnans självkänsla efter en mastektomi 

uppdagades tre huvudkomponenter - bröstrekonstruktion, kvinnans ålder samt kvinnans 

civilstånd. Vid omvårdnaden av mastektomerade kvinnor uppgavs att sjuksköterskan kan vara 

viktigt som stöd och att det krävs ett holistiskt förhållningssätt och en reflektion över vilken 

önskan eller behov av stöd som kvinnorna har. Fortlöpande information uppgavs vara 

väsentligt och att sjuksköterskan ställde öppna frågor med tid att vänta på svaret.  

 

7 Diskussion 

I diskussionen har genomförandet reflekterats och kritiskt granskats. Ett distansierande 

förhållningssätt har framdiskuterats för att värdera det producerade arbetet (Friberg, 2017).  

 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden av arbetet utgår från en allmän litteraturöversikt där datainsamling skedde genom 

informationssökning. Ett induktivt perspektiv nyttjades där databaserna Cinahl, Pubmed samt 

PsycINFO har brukats. Östlundh (2017) beskriver att begreppet informationssökning är mer 

omfattande än litteratursökning och därmed använder författaren just det begreppet. 

Författaren belyser att målet med examensarbete är att finna relevant litteratur, men 

informationen som etablerar sig under tiden innan målet är uppfyllt är dock lika viktig. I 

informationssökningen inkluderas kartläggning av ett kunskapsämne inom sjuksköterskans 

professionella verksamhetsområde eller inom ett omvårdnadsrelaterat område, vilket kräver 

ett behov av att söka befintlig kunskap och forskning (Östlundh, 2017). Ett induktivt 

perspektiv utgår från upptäckter i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2013). Det innebär att 

induktiva hypoteser har sitt ursprung i observationer där vissa mönster kan observeras, vilka 

därefter kan röra sig mot en generaliserbarhet (Polit & Beck, 2017). I praktiken innebar det att 

fakta insamlats genom användning av ett antal vetenskapliga artiklar. Texten studerades 

varefter den bröts ned i begrepp som sedan användes för att skapa en ny helhet - vilket gav 

möjlighet att skapa generaliserbarhet av det använda materialet (Olsson & Sörensen, 2013). 
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Utgångspunkten vid tillvägagångssättet gällande sökord och informationssökningen var att få 

en stor bredd för att inte missa relevanta artiklar, därav nyttjandet av de sökstrategier som 

använts (Östlundh, 2017). Den översättning som var mest tillämplig till begreppet bröstcancer 

var Breast Neoplasm, vilket var ämnesord i databaserna. Söktermerna “Breast cancer” och 

“breast tumor” användes då kvinnor som mastektomeras väljer att genomgå ingreppet på 

grund av att de har fått diagnosen bröstcancer eller har hög risk att insjukna i sjukdomen 

varpå de väljer att genomgå mastektomin i förebyggande syfte (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Ingen begränsning till tidsaspekt användes i syftet. Längd på tidsperiod mellan mastektomi 

och studier ansågs inte relevant då fokus inför informationsinsamlingen var att finna en 

generell sanning för hur självkänslan upplevdes och inte nödvändigtvis inom specifika 

tidsramar. 

 

För att stärka arbetets trovärdighet så lästes titlar, valda abstrakt och artiklar i fulltext som 

ansågs relevanta mot syftet inledningsvis av författarna var för sig. Under läsningen gjordes 

anteckningar som därefter jämfördes och diskuterades. 

 

7.1.1 Urval 

Vid val av inklusionskriterier begränsades inte studien till att endast inkludera artiklar skrivna 

med engelska som språket. Studien avgränsades inledningsvis med inklusion av artiklar med 

engelska som skrivet språk. Avgränsningen valdes bort då en artikel som förekom i de 

inledande sökningarna, vilken var relevant till syftet, endast fanns tillgänglig i databasen 

Cinahl med titel och abstrakt skrivet på engelska medan resterande del av artikeln enbart 

fanns tillgänglig i databasen skriven på portugisiska. Vidare efterforskning relaterad till 

artikeln ledde till att den återfanns med engelsk text på publikationens webbsida. Vid 

diskussioner relaterade till inklusionskriteriet engelska så valdes detta bort då risken för att 

missa relevanta artiklar upplevdes finnas. En artikel som relaterade till syftet valdes att läsas i 

fulltext och förekom på annat språk än engelska. Artikeln lästes med hjälp av 

översättningsprogrammet ReversoTranslate (Reverso-Softissimo, 2017). Originalspråket 

översattes till engelska varvid bedömning av språkets riktighet i fulltext jämfördes mot 

abstraktet vilket artikelförfattarna formulerat på engelska. Artikeln exkluderades dock på 

grund av att den inte uppfyllde syftet. En felkälla som kan uppkomma vid översättning är att 

betydelsefull information kan försvinna samt att arbetet kan missförstås på grund av 
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språkförbistringar (Östlundh, 2017). En artikel exkluderades på grund av dess språk. Artikeln 

var enbart tillgänglig via beställning och hade valts ut för läsning i fulltext. Då artikeln endast 

var tillgänglig i pappersformat, skrivet på tyska, innebar det att översättningsprogrammet som 

tidigare använts inte kunde brukas.  

 

Ingen exkludering eller inkludering har använts gällande länder, relaterat till varifrån 

datainsamling skett eller artikelförfattarna haft som hemnationer, vilket har medfört att 

artiklar från Taiwan, Grekland, Brasilien, Sverige, USA och Storbritannien har brukats. 

Friberg (2017) beskriver att vid analysens slut ska artiklarna överensstämma med det 

formulerade syftet. Ingen demografisk begränsning återfinns i studiens syfte, vilket innebär 

att valda artiklar är relevanta till syftet. De valda artiklarna kan ha präglats av dess lands 

kultur och därav kan kvinnors kroppsuppfattning och självbild skilja sig från respektive 

artikel då kvinnors självkänsla med dess beståndsdelar kan variera både tvärkulturellt och på 

individnivå i olika nationer (Schmitt & Allik, 2005). En artikel som lästes exkluderades på 

grund av dess demografiska och kulturella utgångspunkt. Artikeln valdes ut till att läsas i 

fulltext men exkluderades då dess syfte starkt förknippades med Nigerias kultur gällande 

relationer och kroppsuppfattning samt fokuserade på Nigerias underutvecklade sjukvård 

(Odigie et al., 2010). Författarna diskuterade under arbetets gång gemensamt huruvida en 

begränsning av språk eller geografiska datainsamlingplatser skulle tillämpas vilket valdes bort 

då det formulerade syftet inte begränsar de sökta artiklarna till att ha deltagare med specifik 

kultur, religion eller etnicitet.  

 

Avgränsningen peer-reviewed användes i databaserna Cinahl och PsycINFO. Avgränsning 

med peer-review innebar att artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter inkluderades, 

vilket inte nödvändigtvis innebar att de enskilda artiklarna var vetenskapliga (Östlundh 2017). 

Granskningsmallen som användes under urvalet av artiklarna användes för att avgöra om 

artiklarna var vetenskapliga samt höll en god kvalitet. Databasen Pubmed har ingen 

avgränsning gällande peer-reviewed. Vissa bibliotek har specifika databaser som beskriver 

informationen gällande deras vetenskapliga karaktär om de specifika tidskrifterna. Ulrichsweb 

brukades därmed för att undersöka huruvida de tidskrifter som artiklarna från PubMed 

publicerats i genomgått peer-review eller inte (Östlundh, 2017).  
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7.1.2 Artikelgranskning 

Segesten (2017) belyser att grundtanken gällande evidensbaserad omvårdnad är att skapa en 

god och säker omvårdnad för patienten och dess anhöriga vilket förtydligar vikten av att 

producera vetenskaplig kunskap samt bibehålla en evidensbaserad grund. Därigenom har 

modeller kring evidensbasering skapats och exempel på detta är granskningsmallar för 

litteraturstudier. Den granskningsmall som nyttjats i denna studie är skapad av Carlsson & 

Eiman (2003). Granskningsmallen finns både för artiklar skrivna med kvalitativ metod och 

kvantitativ metod. Mallen har en utgångspunkt genom ett poängsystem som omvandlas till 

procent, vilken sedan skapar en rangordning mellan Grad I-III. Grad I avser hög kvalitet 

medan Grad III avser låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). 

 

En aspekt som bör belysas är skillnaden på de kvalitativa resultaten respektive de kvantitativa 

resultaten. De kvalitativa resultaten redovisades genom teman eller kategorier, det vill säga 

med ord, och det kvantitativa resultatet redovisades som statistiska beräkningar och var 

därmed av numerisk karaktär. Svårigheten låg i att göra en exakt jämförelse mellan de 

kvalitativa och kvantitativa resultaten (Friberg, 2017). Inför användning av de kvantitativa 

artiklarna i studien, har de numeriska redovisningarna tolkats med hjälp av ord och därefter 

sammanställts och jämförts med de kvalitativa meningsenheterna.   

 

Artiklarna som brukat samma mätinstrument ger ett säkrare resultat för jämförelser av de 

artiklarnas resultat och ger en ökning av tillförlitligheten vid granskning och analys. Två av 

fyra kvantitativa artiklar använde The Full-10-item Body Scale i metoddelen 

(Anagnostoupoluos & Myrgianni, 2009; Chen et al., 2012). Svagheten vid analys av 

kvantitativa artiklar beror på överförbarheten av de numeriska värden som studien resulterat i 

till textmaterial och passande begrepp eller sammanhang. Artiklar med kvalitativ metod har 

som styrka att resultaten är skrivet i text med ett färdigt sammanhang vilket gör överförbarhet 

till en analys okomplicerad. Svagheter vid användning av texten till andra studier kan bero på 

artikelförfattarnas tydlighet, om texten är strukturerad och innehar ett tydligt sammanhang 

(Friberg, 2017). 
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7.1.3 Analys 

Vid analysförfarandet har en objektivitet upprätthållits i så hög grad som varit möjligt. Då 

objektivitet förutsätter att författarna sätter sin förförståelse inom parentes så upplevs 

objektivitet vara omöjlig att uppnå helt (Olsson & Sörensen, 2013).  

 

Samtliga artiklar som användes till analysen var skrivna på annat språk än svenska, vilket 

författarna till litteraturöversikten har som modersmål. Problem som kan ha uppkommit vid 

genomläsning och analys av texterna är språkförbistringar, misstolkningar och ord som inte 

har en exakt motsvarighet i svenska språket, vilka därmed kan ge en annan innebörd än det 

specifika ordet på originalspråket. Uppslagsverk brukades för att öka förståelsen för specifika 

ord och begrepp varefter författarna gemensamt diskuterade översättning av artiklarna för att 

avgöra vilka ord och begrepp som kunde användas i de fall där ingen exakt motsvarighet 

fanns i svenska språket.   

 

7.1.4 Studiens kvalitet 

Vid studiens start var författarnas kunskaper relaterat till att göra en litteraturstudie begränsad. 

Lärdomar och nya erfarenheter har tillkommit under arbetets gång med hjälp av 

metodlitteratur och vägledning från handledaren. Den ömsesidiga förståelsen har ökat under 

arbetet med studien via kontinuerliga diskussioner mellan författarna, vilket stärker studiens 

trovärdighet och giltighet. 

 

Vid arbetet med studien gällande metodik och förfarande så har författarna nyttjat Fribergs 

(2017) metodbok för tydlig strukturering och vägledning i arbetsgången. Kvaliteten på den 

genomförda litteraturstudien relateras till den värdering och bedömning av de inkluderade 

artiklar som brukats (Forsberg & Wengström, 2016). Vad som ses som kvalitetskrav för den 

valda metoden upplevs vara otydligt varför författarna av denna studie har brukat värdering av 

de utvalda artiklarna vid inkluderingsmomentet och kvalitetsbedömningen av dessa artiklar 

som kvalitetsindikatorer. De inkluderade artiklarna, vilka har värderats med minst medelhög 

trovärdighet, har studerats upprepade gånger varpå frågeställningar och funderingar 

uppkommit, vilka författarna har diskuterat efter hand. Studiens resultat framställdes genom 

författarnas enskilda granskningar av artiklarna varefter anteckningar jämfördes, diskuterades 

och sammanställdes. Författarnas fortlöpande diskussioner medger en högre trovärdighet för 

studiens resultat och ger ett väl belyst och studerat använt textmaterial och därmed resultat.  
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Vid val av bedömningsmall för artikelgranskning så värderades den av författarna valda 

bedömningsmallen som ingick i studiematerialet Evidensbaserad omvårdnad - Studiematerial 

inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete mellan Universitetssjukhuset 

MAS och Malmö högskola” (Carlsson & Eiman, 2003). Då författarna till bedömningsmallen 

tydligt redogjorde för vad innebörden av evidensbaserad hälso- och sjukvård är, hade en 

klarhet gällande tillvägagångssätt vid granskning av andras studier med tillhörande exempel 

och tydlighet i hur bedömningsmallen skulle användas så ansågs bedömningsmallen av 

Carlsson & Eiman (2003) vara trovärdig.  

 

Vid poängsättningen som genomfördes på samtliga valda studier kan felaktiga resultat ha 

åstadkommits. Författarnas tidigare erfarenheter och förförståelse kan påverka hur 

poängsättningen sker. Med granskningsmallen bedömdes bland annat om syftet och metoden 

var välformulerade. Med en djupare förförståelse och med mer kunskap och erfarenhet inom 

forskning och gällande vetenskapliga artiklar skulle poängsättningen kunnat bli annorlunda. 

Det är därmed av stor vikt att beakta sin förförståelse och inte låta den påverka objektiviteten 

vid observationer och resultattolkning liksom vid granskning av artiklarna (Olsson & 

Sörensen, 2013). Vid beaktande av författarnas kunskaper i artikelgranskning med 

bedömningsmall så upplevs reliabiliteten relaterat till bedömningsmallen vara hög (Forsberg 

& Wengström, 2016). Även validiteten upplevs vara hög då bedömningsmallen tydligt visar 

artiklarnas kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016). Problem som kan ses beror på författarnas 

begränsade kunskap i hur bedömningsmallen ska användas och hur en litteraturstudie ska 

genomföras. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Analysen resulterade i tre huvudområden: Kroppsuppfattning och självbild, Mastektomi och 

dess påverkan på kvinnan samt Sjuksköterskans roll. Området Kroppsuppfattning och 

självbild innefattade underområdet Bröstets psykiska och fysiska betydelse och området 

Mastektomi och dess påverkan på kvinnan innefattade underområdena Försvunnen helhet och 

Mastektomins positiva inverkan.  

 

Genom en sammanställning av resultatet kan en urskiljning gällande bröstrekonstruktion, 

ålder och civilstånd beskrivas som tre viktiga aspekter som relateras till kvinnans självkänsla 

efter en mastektomi. Bröstrekonstruktion urskiljs som en av de viktigaste aspekterna för att 
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kunna återskapa en god kroppsuppfattning, självbild och därigenom en god självkänsla. Av de 

åtta utvalda artiklarna beskriver fem i varierande grad hur en bröstrekonstruktion påverkar 

kvinnan. De tre huvudkomponenterna som framkommit i resultatet korrelerar oberoende av 

varandra. Som exempelvis krävs inte alltid en bröstrekonstruktion för att kvinnor ska kunna 

bibehålla en god självkänsla, utan en partner kan vara av stor betydelse som stöd i, under och 

efter processen. Likaså kan äldre kvinnor känna ett lägre behov av att genomföra en 

bröstrekonstruktion i jämförelse med yngre kvinnor (Chen et al., 2012).   

 

Ahn et al. (2007) beskriver att de kvinnor som genomgått en mastektomi har en sämre 

kroppsbild i förhållande till de kvinnor med bröstcancerdiagnos som ej genomgått en 

mastektomi. Bröstet förknippas med självvärde gällande dess kroppsuppfattning varpå 

självkänslan skadas vid borttagandet av bröst (Ahn et al., 2007). Återskapande av bröstet med 

en bröstrekonstruktion kan vara en stor hjälp för att återfå den tidigare kroppsuppfattningen 

och självbilden. Zhang et al. (2015) stärker detta genom att framhålla bröstrekonstruktionens 

betydelse då författarna beskriver att förlust av ett bröst skapar en känsla av ofullständighet 

samt en påverkan på kroppsuppfattning och självkänsla. Det är ofta på grund av kvinnans 

sämre kroppsuppfattning och självkänsla efter mastektomin som beslut angående 

bröstrekonstruktion beslutas (Zhang et al., 2015).       

 

I resultatet har kvinnans partnerskap vid en mastektomi beskrivits som en viktig aspekt där 

partnern ses som ett stöd. Kvinnor utan partnerskap riskerar att få en större påverkan på 

självkänslan och känna större oro över framtiden vilket Gluhoski, Siegel och Gorey (1997) 

styrker sin artikel, där författarna belyser att det finns fem stressorer för en kvinna som 

överlevt bröstcancer och som inte lever i ett partnerskap. Dessa fem stressorer kan ses som en 

rädsla inför framtida relationer, en rädsla kring att berätta om sin sjukdomshistoria för 

partnern, en stressor angående sin negativa kroppsuppfattning samt sin sexualitet, rädsla över 

att den framtida partner ska känna ånger samt en känsla av otillräckligt stöd (Gluhoski et al., 

1997). Även kvinnans ålder interagerar med kvinnans mående efter mastektomi och 

behandling av bröstcancer. Avis, Crawford och Manuel (2004) beskriver att kvinnor mellan 

25-50 år som diagnostiserats med bröstcancer känner en oro relaterat till tidig menopaus och 

svårigheter att bli gravida efter behandlingen. Kvinnor som genomgått mastektomi och var i 

åldrarna 25-50 år beskrev även en problematik kring förändrad kroppsuppfattning och 

minskad intresse för sexuell intimitet (Avis, et al., 2004).  
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7.2.1 Mastektomi och levd kropp 

Vid uppkomst av sjukdom kan individen ta skada fysiskt eller psykiskt. För vissa individer 

förändras tillvaron och vardagen under en kortare period medan markanta förändringar under 

resterande delen av livet upplevs hos andra. En kroppslig sjukdom kan därmed vara 

permanent eller tillfällig. En permanent sjukdom kan skapa fysiska symtom men kan även 

innebär en existentiell förlust där känslan av att vara en hel människa förloras. Likaså kan 

behandling som förändrar utseendet permanent skapa en påverkan kring individens 

existentiella grund (Håkanson, 2014).  

 

Behandlingen mastektomi är en permanent behandling som förändrar kvinnans utseende. 

Efter den kroppsliga förändringen kan därför själen också komma till skada (Merleau-Ponty, 

2006), det vill säga kvinnans kroppsuppfattning och självbild. Azevedo och Lopes (2010) 

beskriver att mastektomi leder till förändring av utseendet då behandling innebär amputation 

av en kroppsdel, vilken även förknippas starkt med femininitet. Vid en minskad känsla av 

acceptans hos kvinnan efter mastektomin leder detta till att kvinnans kroppsuppfattning inte 

stämmer överens med utseendet (Azevedo & Lopes, 2010).  

 

7.3 Kliniska implikationer 

Studiens resultat relateras till sjuksköterskans yrke, vilket medför att resultatet kan 

generaliseras till sköterskans kontinuerliga arbete. Har sjuksköterskan en medvetenhet om 

vanligt uppkomna känslor hos kvinnor som genomgått en mastektomi, kan bemötandet och 

vårdandet utvecklas ytterligare genom stöd och trygghet till kvinnan. Dahlberg och Segesten 

(2010) belyser att sjuksköterskans vetenskapliga kunskaper kring vårdmötet och dess 

vårdande förhållningssätt ska brukas, med en utgångspunkt av kvinnans subjektiva behov. 

Som resultat kommer en mer nyanserad vård att ses (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

För att skapa en evidensbaserad vård med en subjektiv nyansering är förslaget att en 

kontaktperson brukas. Kontaktpersonen skulle kunna vara en allmänsjuksköterska, vilken 

skapar kontinuitet för kvinnan under vårdperioden efter bröstcancerdiagnosen och 

mastektomin. Förslaget innebär att kontaktpersonen skulle vara ett stöd i vården av patienten 

innan och efter operationen samt ha kunskapen att förklara och beskriva hur kvinnornas 

känslor kan uttryckas vid den första anblicken i en spegel. Förslaget inkluderar även en 

uppföljning efter vårdtiden. Med detta förslag skulle kontaktpersonen ha möjlighet att studera 
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och jämföra patientens självkänsla innan och efter operationen med hjälp av mätinstrument 

för självkänsla. Likaså skulle kvinnan ha en trygghet att vända sig till vid frågor samt 

reflektioner under och efter vårdtiden i och med en kontinuerlig kontakt med 

kontaktpersonen.     

 

7.4 Vidare forskning 

Vid diskussioner mellan författarna under arbetet har vissa frågeställningar avhandlats. För att 

tydligare kunna jämföra och tydliggöra kvinnans skattade värden av självkänsla efter en 

mastektomi finns ett behov av att undersöka eventuella förändringar, gällande skattning innan 

och efter mastektomin. Studier av kvinnors upplevelse av sin självkänsla, med 

jämförelsevärden innan utförd mastektomi och därefter med specifika intervall, t.ex. 1 år, 2 år, 

5 år. Jämförelser skulle därefter kunna utföras mellan dessa värden för att tyda i vilken grad 

och på vilka sätt kvinnans självkänsla påverkas av en mastektomi. Undersökning för att 

tydliggöra vad som menas med en äldre ålder på kvinnan, i relation till att det är en faktor 

som ökar risken att utveckla bröstcancer. Med tanke på det formulerade syftet i denna studie, 

fanns ingen begränsning gällande etnicitet, kultur, religion och geografisk lokalisation på 

kvinnorna som deltog. Studier av förhållandet mellan självkänsla och mastektomi i ett 

internationellt perspektiv kan förslagsvis utföras för att se om nämnda faktorer påverkar 

självkänslan och på vilket sätt de i så fall interagerar. 

 

8 Slutsats 

Resultatet tyder på att sambandet mellan kvinnans ålder, civilstånd och eventuell utförd 

bröstrekonstruktion påverkar den mastektomerade kvinnans självkänsla i varierande grad. 

Kvinnor som genomgått en mastektomi känner i många fall att helheten förloras och att 

identiteten därmed förändras. Den försämrade självkänslan ligger till grund för beslut om 

eventuell bröstrekonstruktion. Bröstrekonstruktion beskrivs i flera av de granskade artiklarna 

som en betydande faktor för förbättrad självkänsla.Yngre kvinnor finner andra stressorer än 

äldre kvinnor vilket innebär att äldre kvinnors självkänsla påverkas i lägre grad. Kvinnor som 

lever i stabila familjekonstellationer får en påverkad självkänsla i lägre grad än andra kvinnor. 

Sjuksköterskan kan genom ett holistiskt synsätt och med kontinuitet och lyhördhet stötta 

kvinnan som genomgått en mastektomi så att hon på ett optimalt sätt bibehåller sin 

självkänsla. 
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     Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas / Ja Nej     

     Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 

     Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

     Frågeställning besvarad Nej Ja     

     Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

     Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

     Problemankytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

     Diskussion av  egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

     Ankytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

     Överensstämmelse med resultat         

     (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

     Ogrundade slutsatser Finns  Saknas     

          

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    
p 

Grad I: 80% 
   

% 

Grad II: 70% 
   

Grad 

Grad III: 60% 
    

     Titel         

Författare         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(För originalmall se Carlsson & Eiman, 2003.) 



  
 

V 

Bilaga E - Bedömningsmall för studier med kvantitativ ansats 
 

 
    Poängsättning 0     1     2     3     

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas  1/3  2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

   Metodval adekvat fråga Ej angiven Ej relevant Relevant   

   Metodbeskrivning      (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Ej relevant Relevant   

     Urval (antal, beskrivning, representativitet Ej acceptabel Låg  Medel God 

     Patienter med mastektomi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

     Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

     Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas / Ja Nej     

     Etiska aspekter Ej angivna Angivna     

Resultat         

     Frågeställning besvarad Nej Ja     

     Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra   

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat     

     Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

     Problemankytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

     Diskussion av  egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

     Ankytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

     Överensstämmelse med resultat (resultatets huvudpunkter belyses Slutsats saknas Låg Medel God 

     Ogrundade slutsatser Finns  Saknas     

          

Total poäng (max 48 p) p p p p 

    

p 

Grad I: 80% 
   

% 

Grad II: 70% 
   

Grad 

Grad III: 60% 
    

     Titel         

Författare         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(För originalmall se Carlsson & Eiman, 2003.) 


