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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är en av Sveriges vanligaste cancersjukdomar och drabbar omkring 

20 kvinnor dagligen. Mastektomi är en behandlingsform för bröstcancer, vilket gör att dessa 

kvinnor anträffas frekvent i vården. En uppgift sjuksköterskan har är att ge emotionellt stöd 

till kvinnorna efter genomförd operation, detta för att minska lidandet för de drabbade. Denna 

litteraturstudie har en anknytning till referensramen ‘lidande’ av Katie Eriksson. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att vara mastektomerade efter 

cancersjukdom. 

 

Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts. Datainsamlingen resulterade i tolv 

artiklar som kvalitetsgranskades varav tio inkluderades i denna litteraturstudie. Av dessa var 

fyra kvantitativa och sex kvalitativa artiklar. En integrerad analys genomfördes av de 

inkluderade artiklarna.    

 

Resultat: Resultatet bestod av tre huvudkategorier: Förändrad Kroppsuppfattning relaterat 

till mastektomi, huvudkategori Känslomässiga upplevelser relaterat till mastektomi med 

tillhörande underkategorier Påverkat emotionellt välmående och Upplevd stress efter 

mastektomi. Huvudkategori Relationer med tillhörande underkategorier Upplevelser kopplat 

till närstående och Upplevelser relaterade till samhällets normer. Kvinnorna upplevde både 

försämrad femininitet och självkänsla efter genomförd mastektomi. Nära relationer 

påverkades och det intima samspelet påverkades negativt. Upplevelser av att vara annorlunda 

i det normativa samhället gjorde att kvinnor anpassade sin livsstil så att mastektomins följder 

inte skulle bli för uppenbart. Stress och ett försämrat emotionellt välmående var tydligt hos 

flertalet kvinnor, men samtidigt upplevdes tacksamhet över att ha överlevt cancern.  

 

Slutsats: Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde försämrad kroppslig självkänsla, 

påverkade relationer samt stress och ändrat emotionellt välmående. Resultatet kan bidra till 

ökad förståelse hos sjuksköterskor som då lättare kan ge stöd till mastektomerade kvinnor.  
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1.0 Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 20 kvinnor insjuknar 

dagligen i sjukdomen. Bröstcancer förekommer i 30% av all cancer som drabbar kvinnor och 

sjukdomen kan förekomma i alla åldrar men har sin förekomst främst hos kvinnor i 

medelåldern och uppåt (Nystrand, 2016). Dessa kvinnor skulle kunna vara en mamma, 

mormor eller en nära vän. Att drabbas av en cancerdiagnos kan göra att livet får en vändning 

där livet kan ses ur nya perspektiv och saker som tidigare varit irrelevanta kan helt plötsligt få 

en stor betydelse, t.ex. synen på sin kropp och de kroppsliga funktionerna. Uppfattningen om 

att cancern är självförvållad uppstår ofta hos de som drabbats, anklagelser riktade mot sig 

själv och sin kropp är vanligt förekommande hos de kvinnor som fått diagnosen bröstcancer 

(Sköld Nilsson, 2011). Detta kan påverka synen på “jaget” och sambandet med den egna 

kroppen. Dahlberg & Segesten (2010) hävdar att livet förändras då sjukdom inträffar, samt att 

det inte enbart är fysiska förändringar som orsakar lidande, utan även psykiska faktorer spelar 

här en roll. Genom denna litteraturstudie vill författarna öka kunskapen kring kvinnors 

upplevelser i efterförloppet av en operation där hela bröstet avlägsnats. Utifrån författarnas 

erfarenhet kan de medicinska aspekterna bli omvårdnadens fokus medan de psykiska 

upplevelserna lätt kan hamna avsides.  

 

2.0 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Cancerns uppkomst sker genom att cellernas förmåga att kontrollera celldelningen rubbas på 

grund av en skada. Cellen är inte förmögen att reparera skadan själv vilket leder till att 

cellernas tillväxt ökar till en okontrollerbar nivå och på så sätt skapas cancer, till skillnad från 

en normal celldelning där cellens apoptos är normalt fungerande (Sköld Nilsson, 2011). 

Bröstcancer uppstår vanligen i mjölkalevolerna och i mjölkgångarna vilket då kallas duktal 

cancer. Lobulär bröstcancer uppstår i mjölkkörtlarna och dessa två typer är de mest vanligt 

förekommande formerna av bröstcancer. Det finns andra typer av bröstcancer som är mindre 

vanliga men alla cancerformerna skiljer sig åt gällande prognos och tillväxt (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Enligt Järhult & Offenbartl finns det ingen direkt orsak till uppkomsten av 

bröstcancer, utan enbart olika samband mellan faktorer i livet. Nystrand (2016) beskriver att 

bruk av p-piller, livsstil och hormonella faktorer är några fenomen som visat sig ge en ökad 

risk för att drabbas av bröstcancer. Orsini, Trétarre, Daurés & Bessaoud (2016) beskriver att 
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genetiska faktorer och den sociala statusen i samhället kan även påverka upptäckten och 

risken för att drabbas av bröstcancer.  

 

Känslorna vid en cancerdiagnos kan bli många, både riktade mot den omställningen i livet 

som sker men även mot sig själv och sjukdomen (de Carvalho, Amorim, da Silva, Alves, 

Silva Oliveira, & Sousa Monte, 2016). Förnekelse är vanligt förekommande och fungerar 

som en försvarsmekanism (Batista da Silva, Nunes de Miranda, & Pessoa Júnior, 2013). 

Beskedet kommer som en chock för många kvinnor och därav är förnekelse, rädsla men även 

strävan efter att söka efter livets mening vanliga (Batista da Silva et al., 2013). 

Känslor som ångest, rädsla och funderingar kring att livet är över är också vanligt 

förekommande hos kvinnor som får besked om diagnos (Frolich, Benetti & Stumm, 2014). 

Många frågor kring sjukdomen och behandling uppkommer vilket gör att sjukvården och 

sjuksköterskans roll blir central för dessa kvinnor.  

 

Ericson & Ericson (2012) beskriver det vanligaste symtomet på bröstcancer som en knöl i 

bröstet, dock behöver inte knölen medföra fysisk smärta. Andra tecken är förstorat bröst eller 

ändrad struktur av bröstet (Ericson & Ericson, 2012). Lindman (2017) beskriver även 

symtom som indragning av hud i bröstet, i vissa fall kan också blodblandad vätska 

förekomma från bröstvårtan. Upptäckten av bröstcancer görs främst vid 

mammografikontroller (Oliveira da Fonseca, Torres da Silva, Guedes dos Santos & Barbosa 

Davim, 2016). Det gör att kvinnorna kommer i kontakt med vården och diagnos fastställs 

genom trippeldiagnostik som innefattar mammografi, palpation och finnålspunktion. Enligt 

Oliveira da Fonseca et al. (2016) finns det en bristande kunskap hos sjuksköterskor kring 

mammografi och dess inverkan på tidig diagnos av bröstcancer. Denna kunskapsbrist kan 

påverka kvinnorna och deras möjligheter till en god vård.  

 

Behandlingsplanen för en kvinna som drabbats av bröstcancer är individuell och bestäms 

utifrån stadie, spridning och kvinnans egen åsikt. Kirurgi är den primära behandlingen men 

kompletteras ofta av strålbehandling och cytostatika. Strålbehandling ges för att minska 

recidiv efter en bröstbevarande operation. Vid en mastektomi kan det var aktuellt att utföra 

strålbehandling om intilliggande lymfkörtlar är drabbade, är de friska ges generellt ingen 

kompletterande strålbehandling. Cytostatika har visat sig ha en god effekt för kvinnor med en 

allvarligare form av bröstcancer. Biverkningarna för cytostatika är påfrestande och därav är 

valet att behandla med cytostatika individualiserat (Järhult & Offenbartl, 2013). 
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2.2 Mastektomi 

Att som kvinna genomgå en operation som innebär att bröstet opereras bort kan väcka starka 

psykiska reaktioner. Brösten är ofta förknippade med identiteten som kvinna, mamma eller 

partner. När bröstet avlägsnas kan en känsla av förlust och sorg infinna sig även om många 

kvinnor är fast beslutna om att operera bort bröstet för att få bort sjukdomen (Sköld Nilsson, 

2011). Under de senaste 100 åren har mastektomi varit en ledande behandling för 

bröstcancer, men utformningen och tillvägagångssättet har förändrats under årens lopp. Fram 

tills början av 1970-talet var det standard att avlägsna hela bröstet inklusive bröstmuskel och 

alla lymfkörtlar som var intilliggande (von Smitten, 2007). Denna behandling gav kvinnorna 

kosmetiska och funktionella besvär såsom lymfödem och en känsla av stympning vid det 

opererade bröstet (Järhult & Offenbartl, 2013). Senare utvecklades en form av mastektomi 

där enbart bröstvävnaden togs bort och bröstmuskeln fick sitta kvar. Utifrån cancerns 

spridning och grad togs även lymfkörtlar bort vid behov, denna metod av mastektomi 

används även idag. En mastektomi innebär således att hela bröstet tas bort, vilket oftast beror 

på att tumören eller flera tumörer har en omfattande spridning i bröstet eller att kvinnan själv 

vid operation önskar att få ta bort hela istället för delar av bröstet. Valet att utföra en 

mastektomi utgår från tumörens storlek, omfattning av tumörer i proportion till bröstets 

storlek, andra sjukdomar och egna önskemål (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Axillarutrymning görs vid kirurgi av bröstet, och innebär att närliggande lymfkörtlar till det 

drabbade bröstet tas bort för att minska risken för spridning (Burger, Thurtle, Owen, Mannu, 

Pilgrim, Vinayagam & Pain, 2013). Körtlarna analyseras och ger en ökad förståelse för 

graden av sjukdom, på så sätt kan en skräddarsydd behandlingsplan skapas. Williams & 

Jeanettas (2016) studie beskriver att kvinnor kände sig besvärade och frustrerade över de 

lymf-relaterade symtom som kan uppstå efter mastektomi. Visar analysen att körteln är frisk 

tas inga fler körtlar bort, detta minskar då risken för postoperativa besvär hos kvinnor som 

opererats (Järhult & Offenbartl, 2013). Chae Weon, EunWyung & Shin Woo (2011) 

beskriver att lymfödem kan bli en konsekvens av behandling för bröstcancer, till exempel vid 

borttagning av lymfkörtlar i kombination med mastektomi. Lymfödem kan orsaka smärta, 

stelhet och minskad förmåga att röra sig på grund av svullnad i armen. Sjuksköterskans roll är 

att hjälpa kvinnor som drabbas av lymfödem som följd genom att utbilda, mäta svullnaden 

och därigenom hjälpa till att förebygga ödem. Enligt Chae Weon et al. saknas idag forskning 

för riktlinjer kring kvinnor med lymfödem gällande den fysiska funktionen. Detta visar på att 
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bröstcancer, dess behandling och komplikationerna efter ingreppet kan påverka kvinnorna 

avsevärt. 

 

2.3 Levd kropp 

Kroppen är en sammansättning av fysiska, existentiella och psykiska delar. Dessa delar bildar 

tillsammans den levda kroppen, det är genom den kroppen vi får tillgång till livet. Människan 

är sin kropp och det är genom den vi erfar livet (Dahlberg & Segesten, 2010). Dahlberg & 

Segesten beskriver kroppen som rodret i människans existens, och när en förändring i 

kroppen sker förändras även hela människans liv. Exempel på en sådan förändring kan vara 

att drabbas av bröstcancer.   

 

Kroppen som tidigare varit en tillgång kan istället bli ett hinder för att leva det liv man 

egentligen önskar. Sjukdomen och den sjuka kroppen kan sätta stopp både psykiskt och 

fysiskt för att exempelvis motionera, delta i sociala sammanhang eller ha en intim relation 

med en partner. Kroppen som genom hela livet gör det möjligt att leva blir i ett sådant 

sjukdomsförlopp ett hinder. Svek och förlust är vanligt förekommande känslor när kroppen 

inte längre är förmögen att utföra alla de ting i vardagen som tidigare varit så lätt. Som följd 

får detta en negativ påverkan på hälsan för dessa kvinnor (Sköld Nilsson, 2011).  

 

2.4 Hälsa  

Begreppet hälsa är ett vedertaget begrepp inom vårdvetenskapen. Wärnå-Furu (2012) 

beskriver begreppets innebörd som en helhet. Enligt författaren är hälsa ett begrepp med både 

subjektiva och objektiva dimensioner och kan uttryckas i olika kontexter, exempelvis vid 

välbefinnande eller friskhet. Dahlberg & Segesten (2010) menar även att hälsa kan 

överensstämma med lidande då lidandet befinner sig på en nivå som är tolererbar. Författarna 

menar vidare att hälsa är en subjektiv upplevelse som är föränderlig och kopplad till 

människans aktuella livssituation. Detta gör att upplevelsen av hälsa för en individ kan ändras 

över tid, och även finnas vid sjukdom eller rent av försvinna vid sjukdom.  

 

2.5 Upplevelse 

Nationalencyklopedin (NE, 2017) beskriver ordet ‘uppleva’ som i substantiv blir 

‘upplevelse’. Begreppet innebär att som individ vara med om en händelse som i någon form 

är betydelsefull eller av vikt för individen.   
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2.6 Sjuksköterskans stöd 

I en studie av Frolich et al. (2014) påvisades det att kvinnor som diagnostiserats med 

bröstcancer och genomgått en mastektomi upplevde att livet förändrats. Minskad möjlighet 

att motionera, minskat självförtroende över sin egen kropp eller utebliven ork att delta i 

sociala aktiviteter är några exempel på förändringar som de drabbade kvinnorna  

upplevde som negativt. Kvinnorna beskrev därför tydligt att en personcentrerad vård var en 

viktig del för att få en bra behandling i efterförloppet av mastektomin. I sjuksköterskans 

profession ingår det att arbeta evidensbaserat och utifrån de lagar som är stiftade kring hälso- 

och sjukvård. En utav dessa lagar är Hälso- och sjukvårdslagen som lyder: 

” Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet “ (Hälso -och 

sjukvårdslagen [HSL] SFS 2017:810). 

Denna lag som sjuksköterskor arbetar utifrån belyser vikten av att ge en vård med god 

kvalitet där sjuksköterskan ser till patientens enskilda behov. Frolich et al. (2014) påtalar att 

sjuksköterskan har till uppgift att se till varje individs unika upplevelser av situationen och ge 

stöd utifrån det. Egenskaper som ödmjukhet och insiktsfullhet hos sjuksköterskan i dessa 

möten beskrivs av författarna som nödvändiga för att kunna möta dessa kvinnor och 

tillgodose deras emotionella behov. Dawe, Bennett, Kearney & Westera (2014) stödjer 

Frolich et al. och menar att sjuksköterskor bör ha utbildning för att kunna ge emotionellt stöd 

både på kort och lång sikt. Detta har visat sig minska lidandet för patienterna och deras 

upplevelse av processen kan ses som mindre emotionellt smärtsam. Doré, Gallagher, 

Saintonge & Hébert (2013) menar att information och stöd är nödvändigt för dessa patienter, 

då patienterna är i ett skede i livet där sjuksköterskan kan spela en viktigt roll i sin profession 

för patientens mående.  

 

2.7 Teoretisk referensram 

Katie Erikssons lidandeteori valdes eftersom den ansågs lämplig som teoretisk utgångspunkt 

då lidandet kan vara en väsentlig del av kvinnors upplevelser efter en mastektomi. Erikssons 

teori menar att vårdandet och vårdens syfte är att minska eller helt eliminera lidandet för 

patienten. Lidande är individuellt men vid ett höggradigt lidande påverkas livskraften på ett 

sådant vis att människan kan bli melankolisk. Således kan lidandet medföra att människan 

inte är i stånd till att utforma sina djupaste önskningar. Lidandet i sig blir då ett hinder för 
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människan att exempelvis leva det liv som denne önskar, och är inte förmögen att forma sig 

själv och sin egen vardag då lidandet står i vägen för detta (Eriksson 1994).  

 

2.7.1 Livslidande 

Livslidande är förknippat till livet och dess helhet med relationer, känslor, händelser och 

förluster, och medför ofta en känsla av att lidandet drabbar den totala livssituationen. Hastiga 

förändringar kan påverka det aktuella livsläget vilket medför att människan söker efter nya 

meningar och sammanhang. Att ge upp är nära förknippat med negativa förändringar och 

liksom människan söker andra sammanhang och meningar, kan avsaknad av befintlig 

livsuppgift uppstå. Samtidigt som känslan av att ge upp uppstår, formas också en strävan till 

liv, en inre kämparglöd (Eriksson, 1994). 

 

2.7.2 Sjukdomslidande  

Sjukdomslidande uppkommer i samband med sjukdom eller behandling och kan indelas i två 

komponenter; kroppslig smärta, där lidandet är åsamkat av sjukdom eller behandling och där 

lidandet i sin helhet betraktas ur ett fysisk perspektiv, samt själsligt lidande. Det själsliga 

lidandet är centrerat till upplevelser av t.ex. skam och är förorsakat av sjukdom eller 

behandling (Eriksson, 1994). 

 

2.7.3 Vårdlidande 

Det själsliga lidandet upplevs av patienten i fråga, men detta lidande kan även uppstå på 

grund av vårdpersonal med en nedvärderande attityd, i sin tur orsakar detta ett vårdlidande. 

Vårdlidande kan innebära en kränkning eller nonchalans av patienten likväl som att 

vårdgivare utövar makt, inte ger adekvat vård samt kritiserar eller dömer patienten. 

Trovärdighet och att inte bli trodd skildras som en del av vårdlidandet och kan innebära att 

som patient inte bli respekterad, eller att den sanningen som patienten upplever kring 

situationen förkastas av vårdpersonal. Att patientens sanning inte blir respekterad av 

vårdpersonal kan härledas till den kritik och fördömelse som finns i vårdlidandet, vilket 

grundar sig i att vårdpersonal anser sig ha makten att fastställa rätt och fel för patienten och 

dennes situation (Eriksson, 1994).                                                   
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3.0 Problemformulering 

Under de senaste årtiondena har antalet kvinnor som blivit behandlade för bröstcancer ökat 

markant. Detta gör att allt fler kvinnor som genomgått en mastektomi påträffas i den 

allmänna vården. Mastektomi kan innebära lidande både kroppsligt och själsligt. Kvinnorna 

upplever rädsla och förnekelse, samt funderingar kring att livet kan vara över. Kroppen som 

kan ses som existensens centra som tidigare burit kvinnorna genom livet, kan vid sjukdom 

upplevas som ett hinder. Eftersom upplevelserna är individuella behöver lidandet 

bemötas med förståelse, öppenhet och lyhördhet. Sjukdom och behandling medför också 

många frågor, där sjuksköterskan har en central funktion. En personcentrerad vård är 

väsentlig för efterbehandlingen av mastektomi men idag saknas förebyggande samt 

omhändertagande riktlinjer för sjuksköterskor som därför behöver ökade 

kunskaper för att kunna stödja dessa kvinnor. 

 4.0 Syfte 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att vara mastektomerade efter 

cancersjukdom. 

5.0 Metod 

För att besvara syftet valdes en systematisk litteraturstudie som lämplig metod då den 

omfattar sammanställningar av tidigare empirisk forskning. Forsberg & Wengström (2015) 

beskriver en litteraturstudie som en studie vilken utgår från en systematisk metodik. Genom 

att söka, kritiskt granska och sedan analysera litteratur inom ett aktuellt område för att till slut 

göra en sammanställning, är grunden i en systematisk litteraturstudie. Information hämtas och 

granskas från tidigare empiriska studier, och studien bör även ha en tydlig 

problemformulering som är väl sammankopplad med studiens syfte (Kristensson, 2014). För 

att uppnå en god systematik i studien förespråkar Kristensson att en sökstrategi är av stor vikt 

för att kunna lokalisera vad, hur och i vilken databas informationen som eftersöks kan finnas. 

Detta för att sedan kunna genomföra en granskning och analys av den empiriska data som 

Forsberg & Wengström beskriver ovan. 
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5.1 Inledande sökning 

Inledningsvis gjordes en övergripande sökning för att identifiera mängden tillgänglig data för 

det valda området. Det innebar att provsökningar med relevanta sökord relaterade till ämnet 

gjordes i respektive databas för att få en överblick över vilken mängd data som fanns 

tillgänglig. När identifiering och bedömning av mängden data genomförts, gjordes 

databasökning i Cinahl, PsycINFO och PubMed med fritextsökning. Databaserna valdes då 

de ansågs relevanta inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Vidare 

gjordes fritextsökningar i samtliga databaser för att på så sätt lokalisera lämpliga termer och 

sökord för det valda området (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Inklusion och exklusionskriterier 

 De inklusionskriterier som användes vid samtliga sökningar var att artiklarna skulle vara:  

● publicerade max fem år bakåt i tiden, dvs 2012-2017  

● artiklarna skulle handla om kvinnor  

● Artikeln skulle genomgått ‘Peer reviewed’ 

 

En vetenskaplig artikel genomgår en granskning innan publikation vilket kallas “peer-

reviewed”, detta ökar trovärdigheten på artikeln (Kristensson, 2014). Vetenskapsrådet 

CODEX (2017) beskriver forskning som genomgått ”peer-reviewed” som accepterat och 

godkänt och kan därefter kallas kunskap. Forskningen bedöms av det vetenskapliga samhället 

utifrån etablerade riktlinjer. De artiklar som togs från databaser där peer-reviewed inte fanns 

som avgränsning var publicerade i tidskrifter som alla fanns i Ulrichsweb, vilket beskriver 

om tidskriftens innehåll är vetenskapligt. Val att enbart inkludera kvinnor utgick ifrån syftet 

då det är avsett att spegla kvinnors upplevelser. Kristensson menar att tidsaspekten gällande 

sökningen är en viktig del av den systematiska sökstrategin och att det är av vikt att sträva 

efter så aktuell data som möjligt. Vid den inledande sökningen framkom det att det valda 

ämnet för denna litteraturstudie tidigare var beforskat, därav ansågs det lämpligt att avgränsa 

till den mest aktuella forskningen för att få en aktuell bild av området. Utifrån detta valdes 

därför tidsramen 2012-2017.  
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5.3 Datainsamling 

Den systematiska sökningen skedde mellan den 2017-09-20 till 2017-10-10 i PubMed, Cinahl 

och PsycINFO.  

 

Genom att använda sig av Booleska sökningsoperatorer ges möjligheten att skapa  

kombinationer av olika termer. Exempelvis kan sökoperatoren ‘AND’ användas för att 

kombinera två termer, och sökoperatoren ‘OR’ kan användas för att söka på två olika termer 

som har liknande innebörd. Den Booleska sökoperatoren ‘NOT’ kan användas för att 

exkludera termer (Kristensson, 2014). Fritexttermen “Mastectomy” användes i samtliga 

databaser i kombination med andra olika fritextermer (Se bilaga B). Sökordet “Mastectomy” 

gav ett för brett träffantal, till exempel 5722 träffar i PubMed, och därför valdes det att 

kombineras med sökord som t.ex. “Women” och “Experience”, samt “Body Image” och 

“Women”. Detta gjordes för att få ett djup i sökningen med fokus på det aktuella området. 

Kristensson påtalar fördelarna med fritextsökning och menar att det i regel alstrar fler antal 

artiklar, men med påföljden att resultatet inte blir lika specifikt som med sökning av 

exempelvis ämnesord eller MeSH-termer. Av denna anledning gjordes därför valet att söka 

artiklar i både fritext och med ämnesord eller MeSH-termer, s.k. indexord. 

 

I databasen Cinahl användes ‘Mastectomy’ som både fritextterm och ämnesord. Eftersom 

syftet för studien var att undersöka kvinnors upplevelser, användes även ‘Experience’ 

tillsammans med ‘Mastectomy’. Vid sökning med dessa termer uppstod det även träffar vars 

innehåll belyste inte bara upplevelser och erfarenheter, utan även aspekter som 

kroppsuppfattning, känslor och lidande. Därav söktes även ‘Mastectomy’ tillsammans med 

‘Body Image’, ‘Feelings’ och ‘Suffering’. Eftersom studiens inriktning handlade om tiden 

efter att kvinnor genomgått mastektomi söktes det också enskilt på ‘Post Mastectomy’. 

 

I PubMed söktes ‘Mastectomy’ som både fritextterm och MeSH-term, i PsycINFO användes 

även där fritextterm men också Thesaurus, vilket är en ordlista över indexord i databasen 

(Kristensson, 2014). I Thesaurustermer kombinerades ‘Mastectomy’ med ‘Experience’ som 

enskilt inte var en sökbar term. Detta genererade i att den slutgiltiga Thesaurussökningen 

inkluderade ‘Mastectomy’ tillsammans med ‘Life Experiences’ samt ‘Psychedelic 

Experiences’, vilka ansågs lämpliga utifrån studiens syfte. Författarna syftade till att få med 
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kvinnors upplevelser i sin helhet, därav valdes sökorden för att täcka både livsupplevelser 

samt psykiska upplevelser.  

 

För både PubMed och PsycINFO användes samma sökord som för sökningen i Cinahl d.v.s. 

‘Body Image’, ‘Feelings’, ‘Suffering’ samt ‘Post Mastectomy’. Vid samtliga sökningar 

användes de inklusionskriterier som ansågs lämpade för denna litteraturstudie vilka nämns 

ovan.  

 

5.4 Urval  

Urval skedde i en stegvis process där titlar lästes i samtliga databaser utifrån respektive 

sökning. Sammantaget lästes 5370 titlar, och utifrån de titlarna lästes 237 abstrakts. Valet att 

läsa det stora antalet titlar var för att få en grundläggande bild av artiklarna inom varje 

sökterm-kombination. Eftersom flertalet sök-kombinationer användes ansågs det nödvändigt 

att grundligt gå igenom antalet titlar inom respektive sökning. Antalet abstrakt som sedan 

lästes utgick ifrån en gemensam diskussion gällande valet av vilka som skulle läsas samt en 

jämförelse mot litteraturstudiens syfte. Efter läsning av abstrakt valdes 12 artiklar ut för 

granskning av fulltext. Gallringen gjordes utifrån Kristenssons (2014) beskrivning av att 

studier som är irrelevanta för studiens syfte exkluderas, och de artiklar som är relevanta går 

vidare i nästa steg av granskningen. De 12 artiklarna gick sedan vidare till den slutliga 

kvalitetsgranskningen, då det var passande utifrån syftet för litteraturstudien. Av dessa 12 

artiklar förekom det både kvantitativa och kvalitativa artiklar.  

 

5.5 Kvalitetsgranskning 

Kristensson (2014) påtalar vikten av att använda granskningsmallar vid kvalitetsgranskning 

av artiklar, därför gjordes artikelgranskningen utifrån stöd av Forsberg & Wengströms (2015) 

egna mallar för kvantitativ och kvalitativ granskning. Granskningen gjordes sedan med hjälp 

av ett poängsystem vilket Kristensson förespråkar är ett alternativ för att bedöma artiklarnas 

kvalitet. För att inkludera artiklarna krävdes det att de kvantitativa artiklarna skulle uppnå 

minst 11 poäng, och de kvalitativa  minst 10 poäng. 

 

Forsberg & Wengström (2015) förespråkar fördelarna med att använda triangulering vid 

kvalitetsgranskning, en form av detta är forskartriangulering vilket innebär att forskaren inte 

är ensam i arbetet kring datainsamling samt analys. Genom att använda sig utav 
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forskartriangulering granskades artiklarna var för sig av författarna, för att sedan gemensamt 

diskutera varje artikel och utifrån granskningsmallarna fastställa artiklarnas kvalitet. Av de 

granskade artiklarna analyserades tio, varav fyra var kvantitativa och sex kvalitativa. 

 

5.6 Analys  

I denna litteraturstudie utgår analysmetoden ifrån Kristenssons (2014) integrerade analys, 

som menar att analysen görs för att få ett överskådligt resultat av de sammanställda artiklarna 

som valts ut och granskats. Genom att göra en integrerad analys identifieras likheter och 

skillnader i artiklar som slutligen sammanställs i ett resultat. Den integrerade analysen görs i 

tre steg med genomläsning, identifiering av kategorier samt sammanställning av det 

slutgiltiga resultatet. 

 

Genomläsning 

Författarna läste alla artiklarna var för sig för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll 

vilket sedan diskuterades gemensamt. Diskussionen kring de lästa artiklarna bidrog till att 

generella likheter och skillnader urskiljdes. Om oenighet uppstod kring likheter och 

skillnader författarna emellan, togs en paus för att senare återgå till diskussion kring 

artiklarnas innehåll för att landa i en gemensam uppfattning. 

 

Identifiering av kategorier 

Efter genomläsningen kunde likartade stycken identifieras och kategorier urskiljas. 

Kategorierna omfattar artiklarnas resultat och dess relevans till varandra. Framställningen av 

kategorier gjordes med hjälp av färgkodning där liknande innehåll markerades med samma 

färg, exempelvis blå färg för innehåll rörande kroppsuppfattning. Det återfanns även 

skillnader inom de olika kategorierna, detta i sin tur urskiljdes som underkategorier. 

Underkategorierna framställdes på samma vis som huvudkategorierna med färgkodning. 

 

Exempel på identifiering av kategori: Genomläsning gjordes av samtliga artiklar av båda författarna. Stycken i 

artikel 5,7,8 färgkodades där likheter fanns, detta gjordes  av respektive författare oberoende av varandra. Dessa 

sammanställdes sedan och huvudkategorin ‘Relationer’ framtogs. Underkategorin som arbetades fram var 

Upplevelser kopplat till närstående. Se tabell 1 - kategorisering. 
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Sammanställning av slutgiltigt resultat 

En sammanställning av det slutgiltiga resultatet gjordes, vilket resulterade i tre 

huvudkategorier och fyra underkategorier. Detta gjordes enligt formalia för litteraturstudien 

och presenteras under 6.0 Resultat.  

 

Tabell 1. Kategorisering 

Likheter i identifierade artiklar        Underkategori                   Huvudkategori 

Artikel 5: Relationen till deras 
partner förändrades, vilket 

flertalet kvinnor oroade sig för. 

Artikel 7: Det intima samspelet 
med partnern påverkades 

negativt till följd av mastektomi 

Artikel 8: Relationen och 
intimiteten med partner 

förändrades efter mastektomi 

- Upplevelser 
kopplat till 

närstående  

- Relationer 
 

 

 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie bör författarna ta ställning kring de forskningsetiska ställningstaganden 

som finns i de artiklar som väljs att inkluderas i studien (Kristensson, 2014). Kjellström 

(2015) beskriver vikten av att studien har en etisk motivering, vilket innebär att studien bör 

ha ett väsentligt värde för exempelvis samhället eller enskilda individer. Detta har legat till 

grund för valet av artiklar i detta arbete, då alla artiklar har blivit godkända av en etisk 

kommité eller har etiska överväganden. En studie som har godkänts av en etisk kommité har i 

och med detta visat att forskningen inte skadat eller på något annat sätt åsamkat felaktigheter 

i studien (Kjellström, 2015). I samtliga artiklar som valts ut har “klinisk relevans” motiverats 

som ett stöd för vem och varför studien är relevant, detta för att författarna av denna 

litteraturstudie ville försäkra sig om att studierna som valdes hade ett resultat som kunnat 

bidra till en ökad kunskap inom området och därav gjort nytta.   
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6.0 Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka kvinnors upplevelser efter att ha genomgått en 

mastektomi. Genom den analysprocess som gjorts tidigare identifierades tre huvudkategorier: 

Huvudkategori Förändrad kroppsuppfattning relaterat till mastektomi, huvudkategori 

Känslomässiga upplevelser relaterat till mastektomi med tillhörande underkategorier 

Påverkat emotionellt välmående och Upplevd stress efter mastektomi, och huvudkategorin 

Relationer med underkategorier Upplevelser kopplat till närstående och Upplevelser 

relaterade till samhällets normer 

 

6.1 Förändrad kroppsuppfattning relaterat till mastektomi 

När ett eller båda brösten tas bort vid en mastektomi påverkas kvinnligheten negativt då det 

finns en stark moderlig, sensuell och sexuell koppling till brösten som organ (Rocha, Cruz, 

Vieira, da Costa & Lima, 2016; Koçan & Gürosy, 2016). Eftersom brösten utgör en symbol 

för kvinnlighet och femininitet påvisades det att kläderna spelade en roll efter att ha 

genomgått mastektomi, svårigheter i klädval uppstod samt känslan och behovet av att gömma 

och skyla sin kropp för att inte uppvisa den nya verkligheten cancern medförde (Koçan & 

Gürosy, 2016; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). Även om kläder var en aspekt som 

påverkade kvinnorna negativt, uppstod även frågor kring kvinnligheten i samband med 

nakenhet då konsekvenserna av mastektomin blev ytterligare synlig (Fallbjörk et al., 2012).  

                                     

Genom att neutralisera bröstens betydelse kan upplevelsen efter mastektomin tyckas vara 

lättare, det kan ses som en ‘no big deal’ för äldre kvinnor att förlora bröstet eftersom det 

uppfyllt sitt syfte, d.v.s. att amma sina barn (Fallbjörk et al., 2012). Bröstet upplevdes som en 

sjuk del av kroppen vilket behövde avlägsnas, detta gjorde valet att genomföra mastektomi 

enklare (Fallbjörk et al., 2012). Bröstrekonstruktion kunde anses vara fördelaktigt då 

kvinnorna återfann en känsla av kvinnlighet samtidigt som ärren efter mastektomin doldes 

(Fallbjörk et al., 2012). En bröstrekonstruktion kunde således ha betydelse för självkänslan 

och synen på sin kropp, samtidigt som rekonstruktionen upplevdes som ett främmande ting 

för kroppen. (Fallbjörk et al., 2012).  

 

Kvinnorna uppgav en negativ influens på den kroppsliga självkänslan efter att ha genomgått 

mastektomi, känslor som att vara ful, ha konstig form, vara inkomplett och halv på grund av 

avsaknad av bröst (Koçan & Gürosy, 2016). Detta medförde att känslan av att vara mindre 
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kvinna uppstod tillsammans med abnormalitet, depressivitet och skam (Koçan & Gürosy, 

2016), och känslan av att vara stympad var framträdande (Fallbjörk et al., 2012). Det var en 

process för kvinnorna när det gällde deras självkänsla vilket krävde mycket reflekterande för 

att anpassa sig till den nya kroppen och självkänslan kopplat till den (Davies, Brockopp, 

Moe, Wheeler, Abner & Lengerich, 2017). Känslor från förnekelse till acceptans förekom 

under detta förlopp efter mastektomin, men även nedstämdhet och en oro över sin egen 

självkänsla (Davies et al., 2017; Batista, Merces, Santana, Pinheiro, Lua & Oliveira, 2017). 

Det var en stor omställning att acceptera ett förändrat utseende efter operationen och 

ambivalenta känslor uppkom även tiden efter ingreppet (Heidari & Ghodusi, 2015). Den 

kroppsliga självkänslan blev låg och påverkades efter mastektomin för kvinnorna då de 

jämförde med den tidigare friska kroppen vilket bidrog till att känslan av attraktivitet 

minskade (Heidari & Ghodusi, 2015). Även om den kroppsliga självkänslan upplevdes som 

förminskad hos majoriteten av kvinnorna, fanns en minoritet som inte upplevde att 

självkänslan förminskats (Satinder & Hemant, 2015). 

 

Åldern visade sig ha betydelse gällande kvinnors kroppsuppfattning, de äldre kvinnorna hade 

lättare att acceptera förändringen medan de yngre kvinnorna upplevde en större problematik 

gällande självkänsla och kroppsuppfattning (Batista et al., 2017). De yngre kvinnorna kände 

att bröstet hade större betydelse kopplat till känslan av kvinnlighet och att vara kvinna 

jämfört med de äldre kvinnorna (Batista et al., 2017). Över tid visade det sig dock att 

kvinnornas uppfattning kring sina kroppar förändrats och blivit mer positiv  (Fallbjörk, 

Rasmussen, Karlsson & Salander, 2013). 

 

6.2 Känslomässiga upplevelser relaterat till mastektomi 

6.2.1 Påverkat emotionellt välmående 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer fokuserade på att överleva även om det betydde 

att bröstet behövde avlägsnas (Holland, Archer & Montague, 2016). Bröstet blev synonymt 

med cancern vilket gjorde valet för mastektomi enklare att genomföra, vissa kvinnor avböjde 

bröstrekonstruktion då de inte ville utsätta sina kroppar för ännu mer påfrestningar och fann 

då acceptans och välmående i sin situation och kropp (Holland et al., 2016). Vissa kvinnors 

emotionella välmående försämrades och psykisk smärta var en stor del av kvinnornas liv efter 

att ha genomgått mastektomi, detta gjorde att välmåendet påverkades och försämrades hos 

dessa kvinnor (Davies et al., 2017). En strategi för att hantera cancern och mastektomins 
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följder var att fortsätta med sitt liv som vanligt och detta gjorde att kvinnornas välmående 

ökade (Davies et al., 2017). Känslor som tacksamhet över att överleva cancern förekom även, 

när dessa känslor lagt sig uppstod en sorg över att ha förlorat sitt bröst som en följd av 

sjukdomen och ingreppet (Koçan & Gürosy, 2016). Vissa kvinnor upplevde även psykiskt 

smärtande känslor i samband med avlägsnandet av bröstet, detta medförde att synen på dem 

själva och jaget ändrats (Fallbjörk et al., 2012). 

 

6.2.2 Upplevd stress efter mastektomi 

En emotionell stress kan uppstå när en kvinna drabbats av bröstcancer och genomgått en 

mastektomi (Batista et al., 2017). Känslor som ångest, rädsla och nedstämdhet var vanligt 

förekommande, religion kan vara en faktor som bidrar till en mer emotionell balans och  

välmående (Batista et al., 2017). Följderna av att ha genomgått mastektomi var inte enbart 

påverkat via fysiska aspekter, det hade även negativa influenser på emotionella och sociala 

funktioner (Heidari & Ghodusi, 2015). Mastektomi kunde jämföras med att amputeras vilket 

blev en stressor som ändrade synen och förhållandet till den egna kroppen (Heidari & 

Ghodusi, 2015). Över tid kunde kvinnorna som genomgått mastektomi få minskad ångest och 

stress vilket var cancerrelaterade faktorer, det skedde en förbättring i deras välmående 

kopplat till bland annat sociala relationer med familj, känslor över livet och dess kvalité samt 

kroppsliga bekymmer (Metcalfe, Zhong, Narod, Quan, Holloway, Hofer, Bagher & Semple, 

2014).  

 

6.3 Relationer  

6.3.1 Upplevelser kopplat till närstående 

Efter mastektomin upplevde kvinnorna att relationerna till deras partner påverkades negativt 

(Rocha et al., 2016). Detta gällde främst intimitet, där det intima samspelet och den sexuella 

kontakten försämrades avsevärt, vilket grundade sig i faktorer som rädsla över vad partnern 

skulle tycka om kvinnan när hon förlorat sitt bröst (Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2013). 

Partnerrelationerna blev inte detsamma efter mastektomin och det förekom även rädslor för 

hur barnen påverkades av kvinnornas hälsostatus (Koçan & Gürosy, 2016). Den ofta negativa 

synen på kroppen medförde oro över hur familjen kommer att uppfatta hennes kropp efter 

mastektomin (Koçan & Gürosy, 2016). Även om vissa kvinnor upplevde förändringar i 

relationer till närstående påvisades det även kvinnor, och partners, som inte upplevde 
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mastektomin som en stor faktor i relationen, men synen på sig själv som kvinna påverkades 

ändå negativt (Davies et al., 2017). 

 

6.3.2 Upplevelser relaterade till samhällets normer 

I dagens samhälle är brösten väl associerat med kvinnlighet, skönhet och sensualitet och 

kvinnorna som genomgått en mastektomi upplevde en känsla av missanpassning och utsatthet  

när de förlorat ett eller båda brösten (Rocha et al., 2016). Samhällets norm är att brösten är en 

del av den kvinnliga kroppen och kvinnorna som genomgått en mastektomi kände sig 

stympade och skamliga (Rocha et al., 2016). Efter att ha genomgått en mastektomi kan 

relationen till omgivningen förändras vilket resulterar i påverkan på socialt liv (Koçan & 

Gürosy, 2016). Känslan av att behöva dölja förlusten av bröst var stor på grund av rädsla för 

vad omgivningen skulle tycka, samtidigt kunde den utgöra ett stöd för de drabbade kvinnorna 

(Koçan & Gürosy, 2016). 

 

För vissa kvinnor ansågs bröstrekonstruktion som självklart och optimalt, valet att avböja 

rekonstruktion var inte rekommenderat av sjukvårdspersonal (Holland et al., 2016). Valet att 

inte genomgå bröstrekonstruktion gjorde en minoritet av kvinnorna (Holland et al., 2016). Att 

de gick emot normen, att inte välja en bröstrekonstruktion bidrog till känslan av att vara 

utstött och besvärlig som patient, vilket bidrog till ångest (Holland et al., 2016). Ångesten var 

kopplad till valet att avstå rekonstruktion, snarare än att förlora bröstet (Holland et al., 2016).   

 

På grund av samhällets normer kände sig vissa kvinnor tvungna att bära protes, trots att 

obekvämligheten var avsevärd (Fallbjörk et al., 2012). Offentliga platser så som gym eller 

simhall undveks för att slippa exponera sig bland andra kvinnor eller barn (Fallbjörk et al., 

2012). Således har negativa attityder av samhället en påverkan på kvinnors kroppsliga 

självkänsla och påverkar synen på deras egen kropp (Heidari & Ghodusi, 2015). Om 

kvinnorna nedvärderar värdet av sina kroppar kommer det leda till ett ytterligare destruktivt 

förhållande till sig själva och den fysiska kroppen (Heidari & Ghodusi, 2015). 
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7.0 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Då denna studie använt sig utav artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, är det av 

vikt att tillämpa kvalitetskriterier för vardera ansats. Enkelt beskrivet är skillnaderna mellan 

dessa att en kvalitativ ansats inriktar sig på det subjektiva, medan den kvantitativa ansatsen är 

mer objektiv (Kristensson, 2014).  

 

Kvalitetskriteriumet för den kvalitativa ansatsen är ‘trovärdighet’ vilket vidare kan indelas i 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet samt giltighet (Kristensson, 2014). Kristensson 

menar att tillförlitlighetens innebörd inriktar sig på huruvida resultatet inte är påverkat av 

förförståelse och bias av författaren. Vidare hävdar Kristensson att överförbarhet är en 

bedömning som görs av läsaren vilket ska innefatta rimlighet/sannolikheten att kunna 

överföra resultatet i andra kontexter. Verifierbarheten innebär att visa läsaren att resultatet är 

grundat i insamlat datamaterial med god kvalitet, medan giltigheten handlar om resultatets 

varaktighet över tid (Kristensson, 2014). I denna litteraturstudie anser författarna att det finns 

en verifierbarhet då resultatet är tydligt redovisat och grundat i den datainsamling som gjorts 

med en utarbetad systematik inom området. Studien är på kandidatnivå inom vårdvetenskap 

vilket gör att överförbarheten blir begränsad då endast en mindre del av data medtagits. Detta 

gör att studiens resultat inte kan generaliseras i samma omfattning som en empirisk studie, 

men författarna tror ändå att studien kan komma väl till användning inom 

sjuksköterskeprofessionen. Studien berör ett subjektivt ämne som har förankring i en erkänd 

behandling samt samhällets syn på sjukdomen och efterförloppet. Författarna tror därför att 

giltigheten kan ifrågasättas då samhället konstant är under förändring och utveckling vilket 

gör att resultatet som redovisas i nuläget kan ha förändrats inom loppet av några år.  

 

Kvalitetskriteriumet för den kvantitativa ansatsen är ‘reliabilitet’ och ‘validitet’. Reliabiliteten 

handlar om att de mätningar som sker är tillräckligt pålitliga, medan validiteten handhar att 

det som ska mätas, verkligen mäts (Kristensson, 2014).  

 

7.1.1 Metod 

Metoden som använts i detta arbete är en systematisk litteraturstudie, som enligt Forsberg & 

Wengström (2015) är en studie med fokus på att med systematik granska, värdera och 

sammanställa artiklar. Författarna beskriver denna typ av studiemetod som en studie med 
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högt bevisvärde och det kan ses som en styrka i arbetet. Det kan även ses som en svaghet att 

kraven på en litteraturstudie är lägre då det inte är möjligt att under den begränsade 

tidsperioden få med all relevant data inom området (Kristensson, 2014). Detta är något 

studieförfattarna har tagit i beaktning och det finns en medvetenhet kring att det är en faktor 

som kunnat påverka resultatet.  

 

Genom att författarna i denna litteraturstudie har presenterat data regelrätt och referat till dess 

ursprung har arbetet stärkts. De utvalda artiklarna speglar studiens syfte och inte författarnas 

egen åsikt. Författarna har även genom hela processen arbetat utifrån studiens syfte, vilket 

gör att studiens tillförlitlighet ökar.  

 

7.1.2 Inledande sökning 

Sökningen som gjordes i studien började övergripande med provsökningar för att få en bild 

av aktuell data inom området, sedan gjordes fritextsökning i databaserna Cinahl, PsycINFO 

och PubMed. Enligt Kristensson (2014) är det lämpligt att i början tillämpa fritextsökning för 

att utse termer och sökord som är relevanta för studiens område. Kristensson menar att Cinahl 

är en databas vars inriktning landar inom vårdvetenskapen, vilket ansågs relevant för studiens 

syfte. PsycINFO tillhandahåller artiklar med utgångspunkt i psykologi och beteenden, medan 

PubMed främst innehåller artiklar med ett medicinskt utgångsläge (Kristensson, 2014). 

Samtliga databaser valdes p.g.a. deras utgångslägen som ansågs passande för denna 

litteraturstudie. Det kan tänkas att sökningarna, och därmed relevanta träffar, hade blivit 

annorlunda om andra databaser använts, t.e.x MEDLINE och SveMed+ som även de 

tillhandahåller vårdvetenskaplig och medicinsk data.  

 

7.1.3 Inklusions och Exklusionskriterier 

En litteraturstudies urval ska vara kopplat till studiens syfte, utifrån syftet tas inklusions- och 

exklusionskriterier fram. Ett av inklusionskriterierna som användes i denna studie var en 

avgränsning av artiklar till fem år bakåt i tiden. Detta gjordes för att få en så aktuell forskning 

som möjligt inom det berörda området, som Kristensson (2014) poängterar är av stor vikt för 

att få adekvat data med hög kvalite i studien. Det innebär att författarna gjorde ett val för att 

få fram en tidsram som var väl lämpad utifrån studiens syfte och mängden tidigare data. Detta 

kan ses som en begränsning då relevant data uteslutits på grund av detta kriterium, vilket kan 

ha inverkat på resultatet. Forskning med relevant data har då exkluderats i studien till följd av 
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inklusionkriteriet vilket kan innebära att viktiga aspekter inte tas upp i denna litteraturstudie. 

Författarna ansåg att forskning i nutid var av största intresse då samhällets utveckling snabbt 

går framåt och därav var den senaste forskningen mer aktuell. Synen på behandling, kvinnor 

och deras upplevelse ansågs vara mest relevant för att få en överblick i hur nutidens kvinnor 

upplevde följderna av mastektomi. Ett annat kriterium som användes i denna studie var att 

enbart inkludera kvinnor. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor är och 

därav ett viktigt område (Nystrand, 2016). Peer-reviewed tillämpades i de databaser där den 

möjligheten fanns, vilket gjorde att arbetets tillförlitlighet stärktes. De artiklar som hittades i 

PubMed, där möjligheten att avgränsa till peer review inte fanns, var skrivna i tidskrifter som 

alla fanns med i Ulrichsweb.  

 

7.1.4 Datainsamling och Urval 

Databassökningarna gjordes med både fritextsökning och indexord, enligt Kristensson (2014) 

kan fritextsökningar ge ett bredare utbud av artiklar men med nackdelen att antalet relevanta 

artiklar minskar. Om sökningarna endast gjorts med indexord kan det tänkas att artiklar som 

hade varit relevanta inte uppmärksammats, eftersom alla begrepp som finns inte är 

indexerade (Kristensson, 2014). Denna anledning låg till grund för att sökningarna i samtliga 

databaser gjordes med både fritext och indexord.  

 

De artiklar som använts i studien kommer från samtliga databaser, även om majoriteten är 

tagna ur Cinahl. Databasen Cinahl är en av de största databaserna gällande 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna ansåg utifrån Forsberg & 

Wengströms förklaring gällande databasens relevans att användningen av databasen ger 

styrka till studien. Då databasen är välkänd inom omvårdnad stärks trovärdigheten i 

användningen av inkluderade artiklar.  

 

Ämnesområdet för litteraturstudien var omfattande, därav valde författarna att använda 

termer som var känsliga för det specifika området. Detta gjordes utifrån Kristensson (2014)  

som menar att de sökord som används bör vara känsliga för att urskilja adekvata artiklar,  

men att de samtidigt bör vara så pass detaljerade att icke adekvata artiklar inte visas. 

Författarna reflekterade sinsemellan kring den balansgång som uppstod mellan att välja 

termer som inte är för känsliga men tillräckligt detaljerade för att inte vidröra ett för stort eller 

felaktigt perspektiv gällande området.  
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Det kan tänkas att urvalet av antal lästa titlar var för stort vilket, tillsammans med 

tidsbegränsningen, påverkat urvalet och systematiken negativt. Det kan 

även tänkas vara fördelaktigt med det stora antalet titlar; om mindre antal titlar lästes kan 

urvalet blivit de mest lämpade ur det mindre antalet titlar, även om artiklarnas relevans inte 

var tillräcklig. Detta hade kunnat orsaka sämre kvalitet på det slutliga urvalet och därmed 

givit ett opålitligt resultat. Resultatet hade då baserats på data som valts ut på grund av lätt 

tillgänglighet, såsom att data fanns högt upp söklistan i respektive databas istället för den 

systematik som använts av författarna till denna litteraturstudie.  

 

Författarna är medvetna om att läsning av ett abstrakt inte ger en full bild av artikelns 

innehåll. Av de 237 abstrakt lästes enbart 12 artiklar i fulltext. Detta kan ses som en 

påverkande faktor i urvalsprocessen, då relevanta artiklar kan ha exkluderats baserat på en 

abstrakt som enligt författarna inte var lämpligt för syftet. Det är inte fullt möjligt att avgöra 

förrän hela artikeln läses. Det har tagits i beaktning att relevanta artiklar kan ha exkluderats 

som hade kunnat stärka, eller givit ett annorlunda slutresultat. 

 

I denna studie togs 12 artiklar ut för läsning i fulltext, två av dessa artiklar togs inte med i 

studien vilket var en artikel av Grogan & Mechan (2017), samt en artikel av Juhl, 

Christensen, Zachariae & Damsgaard (2017). Artikeln av Juhl et al. (2017) handlade i stora 

drag om upplevelserna efter bröstrekonstruktion, vilket inte var passande för studiens syfte 

och exkluderades därför. Artikeln av Grogan & Mechan (2017) exkluderades även den för 

bristen på koppling till studiens syfte, men i efterhand upptäcktes det att denna artikel hade 

kunnat användas i studien då den beskriver kvinnors kroppsuppfattning efter att ha genomgått 

en mastektomi, vilket även var en utav de kategorier som senare fastställdes i de övriga 10 

artiklarna.  

 

7.1.5 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utgick ifrån Forsberg & Wengströms modell (2015). Modellen 

modifierades något för att bli mer anpassad till studiens syfte och studiedesign. Författarna 

till studien valde flertalet frågor kring respektive område gällande metod, syfte, 

datainsamling etc. Frågorna besvarades med “ja” eller “nej” då svaret “ja” gav 1 poäng på 

respektive fråga. Forsberg & Wengströms modell är en etablerad granskningsmall inom 



21 
 

området och en modifiering av denna kan ha resulterat i en mall med sämre kvalité. Om 

modellen däremot inte modifierats fanns det risk för att icke relevanta frågeställningar för 

detta arbete skapat en missvisande uppfattning om artiklarnas kvalité, då icke-relevanta 

frågor hade kunnat resultera i att artiklar med god kvalité kopplat till studiens syfte uteslutits 

p.g.a. att de fått låga poäng, eller tvärtom. De modifieringar som gjordes var framförallt 

exklusion av frågor som krävde svar i löpande text, exempelvis “var genomfördes 

undersökningen?”. Detta för att studieförfattarna ansåg poängsättningen som problematisk då 

den skulle influerats av författarnas egen åsikt om lämpligt svar.  

 

Forskningstriangulering användes enligt Forsberg & Wengströms (2015) rekommendation. 

Detta innebar att studieförfattarna läste och granskade artiklar var för sig för att sedan 

sammanställa kvalitén på samtliga artiklar. Enligt Forsberg & Wengström ökar detta kvalitén 

på arbetet. Studieförfattarna har tillämpat forskningstriangulering genom hela arbetets 

systematik vilket kan ses som en styrka och ökar arbetets trovärdighet. Kristensson (2014) 

påtalar att trianguleringens innebörd inriktar sig på att stärka resultatet, vilket exempelvis 

görs genom att flera personer evaluerar ett material för att på så vis minimera risken av bias.  

Vid oenighet författarna emellan diskuterades materialet ytterligare vilket gjorde att nya 

aspekter uppdagades vilket slutligen ledde till en konklusion. Studieförfattarna valde vid 

oenighet av granskning att låta materialet vila och övergå till granskning av annan data för att 

undvika förhastade slutsatser. 

 

7.1.6 Analys 

Denna studie bestod övervägande av kvalitativa artiklar vilket utifrån syftet kan ha varit 

fördelaktigt då kvalitativa ansatser, som tidigare nämnts, grundar sig i subjektivitet. 

Kategorier och underkategorier har fastställts vilket Kristensson (2014) förespråkar är 

gynnsamt i analysen, de fastställdes ur gemensamma nämnare i både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Forskningstriangulering tillämpades till en början, då författarna var för 

sig läste och började identifiera kategorier. De slutgiltiga kategorierna gjordes med hjälp av 

färgkodning, där författarna genom gemensam diskussion identifierade kategorierna.  Om 

kategorisering gjorts med annan litteratur som grund hade andra analysmetoder använts vilket 

kan ha resulterat i andra kategorier. Modellen som låg till grund för analys och kategorisering 

ansågs lämplig kopplat till studiens syfte och är erkänd inom området vilket gör att 

tillförlitligheten i kategoriseringsprocessen ökar. Modellerna som ligger till grund för 
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analysprocessen inom vårdvetenskap är snarlika men har olika sätt att hantera data, vilket gör 

att resultatet har influerats och utformats utifrån den analysmodell som använts. Detta har 

författarna haft i åtanke vid redovisning och presentation av resultat. Utifrån sättet att hantera 

data vid analys ansåg författarna att Kristenssons integrerade analys var mest lämpad för 

studiens syfte.  

 

Artiklarna i denna litteraturstudie är från flertalet olika länder världen över. Detta gör att 

överförbarheten och generaliserbarheten kan ifrågasättas då studierna är utförda i specifika 

kontexter i olika länder med olika kulturer och tolkningar av kvinnors upplevelser av 

mastektomi (Forsberg & Wengström, 2015). Olika synsätt på mastektomi och bröstcancer gör 

att definitionerna av kvinnlighetens betydelse kan skilja sig åt. Att studier är tagna från flera 

länder kan bidra till ett ökat mångfaldsperspektiv inom denna forskning vilket kan ses som en 

styrka. Författarna till denna litteraturstudie är bosatta och uppväxta i Sverige och vet därav 

inte hur de kulturella aspekterna har påverkat kvinnorna i dessa studier i länder utanför 

Sverige.  

 

I och med att samtliga artiklar är skrivna på engelska finns risken för feltolkning av text. 

Även om vissa ord har översatts till svenska med hjälp av översättningsprogram och lexikon, 

kvarstår ändå denna risk.  

 

7.1.7 Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie har riktlinjer för referat och god forskningssed använts för att undvika 

plagiat och förvrängning. Som författare finns det alltid en förförståelse, författarna har haft 

en medvetenhet om att den kunnat influera arbetet. Förförståelsen författarna hade innefattade 

bilden av att kvinnor som genomgått mastektomi upplevde ett stort trauma, där kvinnligheten 

kunde ifrågasättas. Denna förförståelse var författarna väl medvetna om och under hela 

processen har författarna försökt att sätta sin förförståelse inom parentes för att undvika bias.  

                                                                        

Artiklarna som inkluderats har genomgått en granskning av etisk kommitée och är på så sätt 

moraliskt och etisk godkända. Detta styrker arbetet då studierna som ligger till grund för 

artiklarna utförts på ett korrekt sätt så ingen tagit skada av studien.  
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7.2 Resultatdiskussion 

Genom analysprocessen som gjorts tidigare identifierades tre huvudkategorier: Förändrad 

kroppsuppfattning relaterat till mastektomi, Känslomässiga upplevelser relaterat till 

mastektomi och Relationer. Underkategorier som identifierades var Påverkat emotionellt 

välmående, Upplevd stress efter mastektomi, Upplevelser kopplat till närstående och 

Upplevelser relaterade till samhällets normer. Det som kommer tas upp i denna diskussion är 

huvudkategorierna, sjuksköterskans emotionella stöd och resultatet kommer att diskuteras 

gentemot den teoretiska referensramen. 

 

Resultatet visar att kvinnor som genomgått en mastektomi upplever ett påverkat emotionellt 

välmående, en försämrad självkänsla och en försämring i relationer till närstående men även 

till omgivningen. Både fysiska och psykiska men uppstår i samband med förlusten av ett 

bröst vilket har en stor inverkan på kvinnornas liv. Förlusten av ett bröst skapar stress och 

oro, både över sin egen kropp men även i relation till andra. Många kvinnor upplever en stor 

förlust i sin kvinnlighet då bröstet har haft en stark koppling till att vara kvinna, mamma och 

är förknippat med sensualitet och attraktion.  

 

Mastektomins konsekvenser kan kopplas till Katie Erikssons teori (1994) gällande 

livslidande. Eriksson menar att en förändrad livssituation kan skapa ett livslidande, vilket i 

detta fall är bröstcancern och mastektomin samt dess efterförlopp. Kvinnorna tvingas 

genomgå en stor omställning där livet förändras på flertalet plan; fysiskt, psykiskt och 

emotionellt. Deras upplevelser speglade att livet fick ett annat värde och att saker som innan 

sjukdomen varit en självklarhet blev ifrågasatt, som exempelvis att vara en naturlig del av 

samhället. Eriksson menar även att livslidande kan ge en ökad strävan efter att leva, vilket 

flertalet kvinnor uttryckte genom att de ville få bort bröstet då det hade en stark  

association med sjukdom, men överlevnadsinstinkterna var starkare än upplevelserna av att 

förlora sitt bröst. Utifrån Erikssons (1994) teori gällande sjukdomslidande genomgår 

kvinnorna de båda komponenterna som Eriksson anser finnas i sjukdomslidande. 

Sjukdomslidandet är både själsligt och kroppsligt, men fokus ligger på de själsliga 

upplevelserna i denna litteraturstudie.  
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7.2.1 Förändrad kroppsuppfattning relaterat till mastektomi 

Resultatet påvisade att brösten associeras till kvinnlighet och vid borttagandet av bröst blev 

detta mer märkbart. Utmärkande var även att den kroppsliga självkänslan var avsevärt 

förminskad liksom uppfattningen om att inte längre vara attraktiv. Detta kan associeras till 

Erikssons (1994) teori om själsligt lidande där upplevelser orsakade av sjukdom eller 

behandling kan medföra exempelvis skam. Därför skulle dessa resultat kunna vara 

förknippade med just själsligt lidande då kvinnligheten var negativt påverkad. Behovet av att 

skyla sin kropp och gömma avsaknaden av bröst kan tyda på skam, vilket då kan kan tänkas 

vara orsakad av behandling.  

 

Eftersom de fysiskt estetiska aspekterna av bröst är förknippat med femininitet blir 

bröstcancer unikt i jämförelse med andra cancertyper, detta gör att kvinnor som genomgått 

mastektomi upplever sig mindre attraktiva och förlusten av femininitet är påtaglig (Langellier 

& Sullivan, 1998). Bröstens sexualisering och brösten i sig är så pass estetiskt objektifierade 

att de förväntas uppnå en viss estetisk standard, kvinnor behöver inte drabbas av bröstcancer 

för att ständigt bli påminda om detta sexualiserade ideal, även om det blir mer påtagligt när 

kvinnan drabbas och genomgår mastektomi (Langellier & Sullivan 1998). Detta gör att 

bröstens faktiska, kroppsliga och medicinska betydelse kommer i skymundan och kvinnornas 

självkänsla minskar (Langellier & Sullivan, 1998). Resultatet i denna litteraturstudie påvisade 

att brösten har en sexuell och sensuell betydelse som påverkade kvinnornas självkänsla, 

vilket är likvärdigt resultatet i studien av Langellier & Sullivan. Resultatet i Langellier & 

Sullivans studie stöds även av Klaeson, Sandell & Berterö (2011) vars resultat påvisade att 

kvinnor kände att de inte längre passade in i den kroppsliga standarden, och upplevde därmed 

en besvikelse över sina kroppar. 

 

7.2.2 Känslomässiga upplevelser relaterat till mastektomi 

Det emotionella välmåendet förändrades efter att ha genomgått mastektomi och en smärta av 

psykisk karaktär var uttalad, känslan av att vara stympad vid bröstet förekom vilket blev en 

stressor som bidrog till minskat välmående. Dahlberg & Segesten (2010) påtalar att negativa 

och positiva aspekter i livet går hand i hand, vilket gör det möjligt att uppleva hälsa och 

välbefinnande trots situationer där ohälsa ur medicinsk synpunkt är tydligt märkbar. I 

sjukdomslidandet ingår ett själsligt lidande vilket, enligt Eriksson (1994), kan uppstå på 

grund av vårdpersonal med förringande attityd mot patienten. Detta lidande förstärks då 
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redan befintligt lidande i form av exempelvis skam är påvisbart hos patienten. Om 

sjuksköterskan inte bibehåller ett professionellt och öppet förhållningssätt gentemot patienten 

kan detta skapa ytterligare lidande för patienten. Utifrån Erikssons teori gällande vårdlidande 

kan vårdpersonal och därmed sjuksköterskan skapa ett större lidande för patienten om 

felaktiga attityder och maktutövning sker. Författarna menar därav att det är av största vikt att 

sjuksköterskan går in i varje möte fördomsfritt och alltid visar en stor respekt mot individen 

som denne möter för att minimera risken att ett vårdlidande uppstår.   

 

Att genomgå en mastektomi kan innebära ett lidande på flera plan, så som emotionellt, 

själsligt och fysiskt. Många kvinnor upplever att de förlorat en del av sig själva och detta 

påverkar deras välmående avsevärt (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). Som 

Erikssons (1994) teori hävdar gällande sjukdomslidande och livslidande skapar mastektomin 

och dess upplevelser ett lidande som ter sig i flera dimensioner för kvinnorna. Kvinnor som 

genomgått en mastektomi kommer att komma i kontakt med vården, och sjuksköterskan är en 

av flertalet professioner som dessa individer möter. Genom att informera och stödja 

kvinnorna kan deras upplevelser efter en mastektomi förbättras och hjälpa dem i 

bearbetningen av sjukdomen. En djupare förståelse och empati för vad de genomgår, samt 

deras upplevelser angående operation och efterförloppet har visat sig ge kvinnorna en 

trygghet i den något traumatiska och påfrestande livsomställningen (Crockford, Holloway & 

Walker, 1993). Hajjan, Mehrabi, Simbar & Houshyari (2017) beskriver att det föreligger 

brister i informationen till patienterna vilket skapar en större oro än om fullständig 

information givits. Hajjan et al. (2017) beskriver även bristen på emotionellt stöd och empati. 

Det som påtalades av Crockford et al. på tidigt 1990-tal är fortfarande ett aktuellt problem. 

 

Resultatet visar även att kvinnorna kände en tacksamhet över att ha överlevt cancern, 

samtidigt som sorg uppstod över att ha förlorat ett bröst. Detta tyder på att trots sjukdom med  

 dess negativa influenser, kan även människan urskilja något positivt som gör att välmåendet 

ökar. Å andra sidan kan det vara svårt att uppleva hälsa när livsomvälvande händelser sker, 

såsom sjukdom. Men med hjälp av vårdande professioner kan både hälsa och välbefinnande 

återfinnas (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna av denna studie menar att oavsett 

emotionell status för patienten i mötet så är det av stor vikt att sjuksköterskan i sin profession 

bekräftar individen och visar sitt emotionella stöd. Lidande kan te sig på flertalet sätt och 

därför kräver det en god kunskap hos sjuksköterskan för att minska lidandet samt öka 

välmåendet. Saknas rätt kunskaper för att möta dessa patienter kan sjuksköterskan istället 
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skapa ett vårdlidande om inte patienten ses som en helhet, eller att sjuksköterskan genom sina 

handlingar kränker patienten. Detta styrks av Suplee, Jerome-D’Emilia & Boiler (2016) som 

menar att kvinnor i samband med operation upplevde att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal inte såg till dem som individer, utan mer betraktade kvinnorna som offer. 

 

7.2.3 Relationer 

Kvinnors relation till omgivningen visade sig påverkas och förändras efter mastektomin. 

Detta fick konsekvenser i det intima samspelet med en partner men även i samspelet med 

nära anhöriga, så som vänner eller sina barn. Intimitet är en stor del i en partnerrelation, för 

kvinnor som genomgått en livsomvälvande period med cancer och mastektomi som följd 

påverkas även relationen. Rädslan för att partnern inte finner kvinnan attraktiv efter 

mastektomin var en framträdande faktor, vilket kan påverka relationen negativt om 

intimiteten försvinner i en kärleksrelation. Kvinnor har efter genomförd operation svårare att 

se sig själva som attraktiva vilket gör att deras lust till intimitet minskar. Det grundar sig i 

rädslor för vad partnern ska tycka om det förändrade utseendet på kroppen i kombination med 

ett missnöje över sin egen kropp (Karabulut & Erci, 2009).  

 

Litteraturstudiens författare anser att sjuksköterskan kan ge kvinnan stöd genom att samtala 

om hur kvinnan upplever sin kropp, och därigenom ge utrymme för henne att skapa en 

acceptans till den egna kroppen. Det kan även vara fördelaktigt om partnern deltar i samtalet 

för att bekräfta paret och deras känslor, vilket kan vara en hjälp för dem i deras 

relationsdynamik. Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski (2013) 

menar att kvinnans självkänsla ofta förminskades då partnern inte gav samma 

uppmärksamhet som innan sjukdomen inträffade. Detta bidrog till att den sexuella aktiviteten 

avtog vilket även la grund till konflikter (Andrzejczak et al., 2013). Författarna till 

litteraturstudien menar att sjuksköterskan kan belysa vikten av att det samliv som varit 

tidigare inte nödvändigtvis måste återfinnas, utan relationen kan ta en ny form och som 

partners kan de gemensamt utforska det som fungerar för båda, men med främsta fokus på att 

kvinnan ska må bra och finna välmående i sin kropp.  

 

Vårt resultat visade att kvinnor som blivit mastektomerade påverkades negativt av samhällets 

normer, vilket styrks av andra studier. Det västerländska samhällets normer fokuserar på 

kvinnans bröst som en sexuell del av kroppen. Detta gör att stigmat kring att förlora ett bröst 
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ökar ytterligare och skammen att inte passa in i samhället blir uppenbart för flera kvinnor 

(Langellier & Sullivan, 1998). Normer i samhället anser att kvinnans kropp ska vara 

symmetrisk och jämn, det är så den nakna kvinnan ska beskrivas (Crouch & McKenzie, 

2000). Detta visades även i denna litteraturstudies resultat av Rocha et al. (2016) som menar 

att kvinnor efter mastektomi upplevde skam, känsla av att vara stympad och rädsla över att 

inte passa in i normen. Att som kvinna behöva uppvisa sin deformitet för samhället som till 

stor del styrs av mäns normer kring den kvinnliga kroppen kan anses skrämmande för dessa 

kvinnor (Crouch & McKenzie, 2000). 

 

Flertalet kvinnor anpassar hur de klär sig och i vilka sammanhang de visar sin kropp för att 

stigmatiseringen kring att ha förlorat ett eller båda brösten är så pass stor (Torres, Dixon & 

Richman, 2015). Vården i västvärlden är duktiga på att objektifiera och distansera bröstet 

från själva kvinnan vid behandling, medan samhällets normer vinklar bröstet till något 

sexuellt och sensuellt. Det viktigaste perspektivet hamnar ofta i skymundan, då kvinnans syn 

på sina egna bröst är mest betydelsefull i sammanhanget. Brösten för dem är något intimt och 

personligt, och därav har sjuksköterskan en viktig roll för dessa kvinnor. Det kräver god 

kunskap hos sjuksköterskan i vägledning och stöd för att kunna vårda denna patientgrupp för 

att vården ska bli god. Information av sjuksköterskor om hur kroppen kan komma att se ut 

efter operationen kan bidra till bättre förberedelse av hur kvinnans kropp förändrats 

(Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario, 2012). Författarna till denna 

litteraturstudie menar att sjuksköterskan kan göra skillnad genom att jobba med kvinnorna för 

att öka deras medvetenhet om samhället samt synen på sig själva i samhället. Författarna 

menar att sjuksköterskan som profession inte har möjlighet att förändra samhällets syn på 

kvinnor, men genom att öppet tala om det med patienterna och stödja de kvinnor som känner 

sig missanpassade kan en medvetenhet skapas vilket på lång sikt kan leda till ett 

förändringsarbete i samhället. Framförallt bör sjuksköterskan arbeta med att se det som en 

stor del av kvinnornas liv efter mastektomin och erbjuda ett emotionellt stöd och stöttning för 

att öka välmåendet, vilket kan göras genom samtal.  
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8.0 Slutsats 

Resultatet visade att kvinnors upplevelser efter genomförd mastektomi främst var av negativ 

karaktär där kroppslig självkänsla, påverkat emotionellt välmående och relationer var 

framträdande faktorer. Det visade sig att det var svårare för kvinnorna att ha intima relationer 

efter genomförd mastektomi, samt att samhället och dess normer kring den kvinnliga kroppen 

hade starkt inflytande vilket bidrog till sämre kroppslig självkänsla tillsammans med skam 

och känslan av missanpassning. Resultatet visade även att kvinnorna efter genomförd 

mastektomi ifrågasatte sin kvinnlighet eftersom brösten var, och är, associerade till 

kvinnlighet. Det bidrog till en förlust av attraktivitet vilket medförde skam, svårigheter i 

klädval samt behovet av att vilja skyla sin kropp för omgivningen.  

 

8.1 Klinisk relevans 

Kvinnor som genomgått en mastektomi upplever ett lidande i flertalet dimensioner. Resultatet 

kan därav användas som grund för sjuksköterskan vid stödjande eller motiverande samtal för 

att öka kvinnornas välmående och minska lidandet. Resultatet kan även bidra till en ökad 

förståelse kring mastektomerade kvinnors upplevelser, vilket kan resultera i en mer 

personcentrerad vård. Sjuksköterskor kan använda resultatet för att förmedla information 

kring psykiska och fysiska förändringar efter matektomi vilket på lång sikt kan leda till ett 

ökat välmående.  

 

8.2 Vidare forskning 

Tillräcklig forskning gällande kvinnors upplevelser saknas, liksom kunskap hos 

sjuksköterskor att bemöta och stödja dessa kvinnor. Det saknas också tillräcklig kunskap 

kring kvinnorna som helhet med sjukdomen och tillhörande upplevelser, därav kan det vara 

av stor vikt att bedriva vidare forskning som berör området. Det saknas också forskning ur ett 

helhetsperspektiv på hur mastektomerade kvinnor upplever sin situation, vilket skulle öka 

sjuksköterskors förståelse för vad dessa kvinnor genomlider. 
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B.  
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Different 
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Mastectomy” 
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Nursing 

Syftet med 
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kvinnornas 
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gällande hur 
mastektomin 
påverkade 
deras liv, samt 
deras 
reflektioner 
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ktion. 
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populationsbaserad 
studie med narrativa 
intervjuer.  
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Mastectomy” 
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Care  
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studien var 
att fastställa 
relationen 
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Journal of 
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The Journal 
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kvinnorna upplevde en 
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förlust av dem själva 
som individer och 
kvinnor.  
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Storbritannien, 
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Experience
s of 
Deciding 
Against 
Delayed 
Breast 
Reconstruct
ion post-
mastectomy 
following 
Breast 
Cancer: An 
interpretativ
e 
phenomeno
logical 
analysis” 
 
Journal of 
Health 
Psychology 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
den process 
av beslut 
som unga 
kvinnor står 
inför vid en 
mastektomi.  

Kvalitativ, 
fenomenologisk studie 
med semistrukturerade 
intervjuer.  
 
6 kvinnor deltog. 

Resultatet visar att 
kvinnornas drivkraft att 
överleva påverkade 
deras val i processen. 
Kvinnornas tålamod i 
att hålla fast vid sina 
beslut framhävs, trots 
den ibland negativitet 
som kan presenteras i 
samband med icke-
rekonstruktion.  

Medelgod 

 

7. Davies, C,C., 
Brockopp, D., 
Moe, K., Wheeler, 
P., Abner, J., 
Lengerich, A.  
 
USA, 2016 

“Exploring 
the Lived 
Experience 
of Women 
Immediatel
y Following 
Mastectom
y - A 
Phenomen
ological 
Study”  
 
Cancer 
Nursing 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
genom en 
djupintervju 
process, 
den levda 
erfarenhete
n hos 
kvinnor 
direkt efter 
de 
genomgått 
en 
mastektomi 
och ser 
deras ärr för 
första 
gången.  

Kvalitativ, 
fenomenologisk studie 
med djupintervjuer.  
 
10 kvinnor deltog.  

Resultatet visar att 
kvinnorna genomgår 
en utmaning till följ av 
att se sina ärr efter 
mastektomin, vilket 
inte är tillräckligt 
uppmärksammat hos 
sjukvårdspersonal.  
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Veieira, M.A., 
Costa, F.M da., & 
Lima, C.A de  
 
Brasilien, 2016 

“Mastectom
y: Scars in 
Female 
Sexuality” 
 
Journal of 
Nursing 
UPFE On 
Line 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
reflektioner
na av 
mastektomi
ns 
påverkan 
på kvinnors 
sexualitet 
som 
deltagit i 
Women´s 
Health 
Program. 

Kvalitativ, deskriptiv studie 
med individuella 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
14 kvinnor deltog.  

Resultatet visar att 
kvinnorna upplevde 
nedstämdhet och 
känsla av förlust efter 
mastektomin. 
Kvinnorna började 
konstruera en ny 
definition av vilka de 
var som kvinnor efter 
ingreppet. Varje 
kvinnas upplevelser 
var individuella och 
unika.  

Medelgod 

 

9. Satinder, K., 
Kumar Hermant, 
S. 
 
Indien, 2015 

“Body Image 
Disturbances 
and Well 
Being 
among Post 
Mastectomy 
Patients” 
 
International 
Journal of 
Nursing 
Education 

Syftet med 
studien var 
att bedöma 
störningar i 
kroppsbilde
n samt 
välmående 
hos 
patienter 
som 
genomgått 
en 
mastektomi 
vid utvalda 
sjukhus i 
Punjab.  

Kvantitativ, deskriptiv och 
icke-experimentell studie 
med enkät.  
 
60 kvinnor deltog.  

Resultatet visar att 
det fanns ett 
signifikant samband 
mellan den 
förändrade 
kroppsbilden och 
kvinnornas 
välmående.  

Medelgo
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Study of 
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Delayed 
Breast 
Reconstrutio
n: Long-term 
Psychosocial 
Functioning 
in the Breast 
Cancer 
Survivorship 
Period” 
 
Journal of 

Surgical 

Oncology 

 

Syftet med 
studien var 
att 
utvärdera 
de 
psykosocial
a måendet 
över en 
lång period 
efter att ha 
genomgått 
en 
mastektomi
, speciellt 
fokus på 
skillnaden 
mellan dem 
som 
genomgått 
mastektomi 
och dem 
som 
genomgått 
mastektomi 
med sen 
bröstrekons
truktion.  

Kvantitativ, prospektiv och 
longitudinell studie med 
enkät.  
 
 
67 kvinnor deltog.  

Resultatet visar att 
de psykosociala 
måendet förbättrades 
över tid.  
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