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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige. 

Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär 

borttagning av delar av eller hela bröstet. Behandlingen kan medföra 

fysiska, psykiska och psykosociala förändringar i kvinnors liv. Författarna 

hoppas att litteraturöversikten kommer att bidra till ökad förståelse och 

kunskap om kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi hos 

allmänsjuksköterskor. 

 

Syfte:  Syfte var att belysa kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid 

bröstcancer.  

 

Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt baserad på tio 

kvalitativa studier. Studiernas resultat granskades och analyserades enligt 

Fribergs metod. Likheter och skillnader från de inkluderade studierna 

urskildes och kategoriserats i huvudteman och underteman. Författarna 

använde Katie Erikssons hälsokors som teoretisk utgångspunkt. 

 

Resultat: Resultatet presenteras i fem huvudteman: En förändrad kropp; Upplevelse 
av kroppen efter mastektomi; Förändring av kvinnlighet och identitet; 
Strävan efter normalitet i samband med kroppsförändring; Upplevelse av 
kroppsförändringens inverkan på sociala relationer. 

 

Diskussion: Författarna diskuterade om kvinnors upplevelser av kroppen efter 

mastektomi och hur kroppsförändringen påverkar kvinnors självbild och 

relation till omgivningen. Katie Erikssons hälsokors användes för att 

diskutera kvinnors hälsoposition. Författarna har även använt andra studier 

och egna reflektioner i resultatdiskussionen. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, upplevelse, kroppsuppfattning, självbild   

 

 
  



  
 
 

 

Abstract 
 
Background: Breast cancer is one of the most common forms of cancers in women in 

Sweden. A treatment option for breast cancer is mastectomy, which 

means removal of parts or the entire breast. The treatment can lead to 

physical, mental and psychosocial changes in women's lives. The authors 

hope that the literature review will contribute to greater understanding and 

knowledge of women´s experiences of the body after mastectomy in 

general nurses.  

 

Aim: The purpose of the study was to illuminate women’s experiences of the 

body after mastectomy in breast cancer.   

 

Method: A literature review based on ten qualitative articles that were relevant to 

the purpose. The results of the articles were reviewed and analyzed 

according to Friberg’s method. Similarities and differences from the 

included studies were distinguished and categorized into main themes and 

sub-themes. The authors used Katie Eriksson´s health cross as a 

theoretical starting point. 

 

Results: The results are presented in five main themes: A changed body; 

Experience of the body after mastectomy; Change in femininity and 
identity, Striving for normality in connection with body change; 
Experience of the impact of body change on social relations. 

 

Discussion: The authors discussed the women´s experiences of the body after 

mastectomy and how body change affects women´s self-image and 

relationship to the environment. Katie Eriksson´s health cross was used to 

discuss women’s health position. The authors have also used other studies 

and their own reflections in the results discussion.  

 

Keywords: Breast cancer, Mastectomy, Experience, Body Image, Self Concept 
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1 Inledning 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor och orsakar flest 

dödsfall hos kvinnor i världen, vilket motsvarar 15 procent. Beskedet om cancersjukdom kan 

framkalla en chockreaktion hos många kvinnor och det kan väcka existentiella tankar. Ett 

behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär borttagande av delar av, 

eller hela brösten. Behandlingen kan medföra fysiska, psykiska och psykosociala förändringar 

i kvinnors liv. Som blivande sjuksköterskor har vårt intresse väckts för kvinnor med 

bröstcancer, eftersom vi kommer att träffa dem i olika vårdsammanhang. För att kunna ge ett 

bra bemötande och få en bättre förståelse för kvinnorna som har genomgått mastektomi har vi 

valt att göra en litteraturöversikt om ämnet. Vi hoppas att litteraturöversikten kommer att 

bidra till djupare förståelse för kvinnors upplevelse av kroppen efter mastektomi. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer, riskfaktorer och symtom    
De senaste tio åren har antalet bröstcancerfall i Sverige ökat med cirka 3,7 procent per år. 

Enligt statistik från Cancerfonden drabbades år 2016 cirka 7500 kvinnor i Sverige av 

bröstcancer, vilket utgör 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor (Bergman, Jacobson, 

Jaresand & Nilsson, 2018). Det senaste årtionde har chansen att överleva bröstcancer ökat, 

prognosen visar att 8 av 10 kvinnor överlever. Detta beror på att bröstcancer oftare upptäcks i 

tidigt stadie och att framsteg i forskning medfört förbättring av behandlingsmetoder 

(Cancerfonden, 2018). Enligt Ericsson och Ericsson (2012) drabbar bröstcancer främst 

kvinnor över 40 års ålder och risken ökar med stigande ålder. Riskfaktorer för bröstcancer är 

bland annat tidig första menstruation, sen menopaus, sen graviditet, ärftlighet och P-

pilleranvändning. Andra riskfaktorer är viktökning, rökning och stort alkoholintag samt 

exponering av joniserande strålning från radioaktiva ämnen och röntgenstrålning. Det finns 

olika typer av bröstcancer, men de vanligaste typerna är duktal och lobulär. Duktal cancer 

utgår från bröstkörtlarnas körtelrör och lobulär cancer uppstår i mjölkkörtlarna. 

Bröstcancer delas in i olika stadier och stadieindelning ligger till grund för val av 

behandling som kvinnor senare kommer att genomgå (Cancerfonden, 2018). Enligt Bergh och 

Emdin (2008) innebär cancer in situ att cancer endast växer i vävnaden den uppstått i. In situ 

bröstcancer har en god prognos och skiljer sig från invasiv bröstcancer. Invasiv bröstcancer 

delas i följande stadie: Stadie I innebär att tumören är mindre än två centimeter och 

cancerceller inte har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan. I stadie II är storleken på 
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tumören två till fem centimeter samt att en viss spridning av cancerceller till lymfkörtlarna i 

armhålan kan förekomma. I stadium III är tumören större än fem centimeter och betydande 

spridning till lymfkörtel i armhålan förekommer. I stadie IV har cancerceller spridit sig till 

andra delar av kroppen och bildat dottertumörer, så kallade metastaser (a.a.).  

   Symtom och tecken på bröstcancer är knöl i brösten vid palpation, känsla av förstorade 

bröst och förändring av bröststrukturen. Även ömhet och smärta kan förekomma. Bröstcancer 

upptäcks ofta via mammografiscreening innan kvinnan själv upplevt några symtom (Ericsson 

& Ericsson, 2012).  

 

2.2 Diagnos  
Vid diagnostisering av bröstcancer används trippeldiagnostik, vilket innebär klinisk 

undersökning av bröstet, mammografi, ultraljud och finnålspunktion. En mellannålsbiopsi 

utförs ibland för säkrare diagnos och magnetkameraundersökning kan bli aktuellt i enstaka 

fall (Sørensen & Almås, 2011). I Sverige erbjuds mammografi till alla kvinnor mellan 40–74 

år, var 18.e till 24.e månad. Målet med screeningprogrammet är att upptäcka bröstcancer i ett 

tidigt stadium, för att minska risken för dödlighet (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Tabár et al. 

(2018) är dödligheten i bröstcancer hos kvinnor som deltar i mammografiscreening lägre, 

jämfört med kvinnor som avstår. 

Att få en cancerdiagnos kan väcka stressreaktion hos den drabbade och personen kan 

hamna i en kris som kräver bearbetning. En bröstcancerdiagnos kan medföra stora 

förändringar i en kvinnans liv, vilka kan vara väldigt individuellt. Sjukdomen påverkar inte 

enbart kvinnans beteende, utan även hennes familjära och sociala relationer (Sørensen & 

Almås, 2011). Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011) beskrev att kvinnor som hade 

fått en bröstcancerdiagnos hade tankar om framtiden, operationen och att förlora bröstet. Alla 

kvinnor som deltog i studien var oroliga över hur bröstcancer skulle påverka deras framtid. 

Att få diagnosen beskrevs av många kvinnor som en overklig händelse, samtidig som 

sjukdomen bidrog till en ökad medvetenhet om döden. 

 

2.3 Behandling    

Behandlingsmetoden som används vid bröstcancer är strålbehandling, cytostatikabehandling, 

hormonell behandling, antikroppsbehandling och kirurgi. Bröstcancer behandlas vanligen 
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med kirurgi enskilt eller i kombination med cytostatika, strålbehandling och hormonell 

behandling (Sørensen & Almås, 2011). 

 Som tidigare beskrivet har tidigt diagnostik och nya behandlingsformer ökat överlevnaden 

vid bröstcancer. Dock kan nya behandlingsformer medföra biverkningar som påverkar 

patientens livskvalitet i flera år efter avslutad behandling. Dessa biverkningar kan ge upphov 

till koncentrationssvårigheter, fatigue, förändrad hudkänsel, lymfödem, smärta, nedsatt 

rörlighet i axlarna och viktuppgång. Vidare rapporteras att cirka 30 procent av kvinnor med 

bröstcancer drabbas av ångest och depression (Sørensen & Almås, 2011). I en studie av Tsai, 

Lin, Chao och Lin (2010) påvisades att fatigue var ett vanligt förekommande symtom kopplad 

till sjukdom och behandling. I en annan studie av Morgan, Tyler, Fogel och Barnett (2014) 

beskrev att kvinnor redan efter sin andra cytostatikabehandling kände sig trötta. Kvinnorna 

associerade trötthet med trötthetskänslor, rastlöshet, svaghet och brist på energi. Tröttheten 

påverkade kvinnornas vardag, vilket medförde att några av kvinnorna kände sig skyldiga när 

de saknade energi till att fatta beslut i sina egna liv.   

 

2.3.1 Bröstbevarande kirurgi och Mastektomi       

Bröstbevarande kirurgi även kallad för partiell mastektomi, utförs vid tumörer som är mindre 

än 3–4 centimeter. Ingreppet innebär att den del av bröstet där tumören och omgivande 

bröstvävnad finns, opereras bort (Sørensen & Almås, 2011). Bröstbevarande kirurgi lämpar 

sig inte för alla patienter. Avgörande faktorer för val av kirurgisk metod är främst tumörens 

storlek, placering i bröstet och bröstets egen storlek. Beslutet avgörs även av kvinnans egen 

önskan om behandling. Om bröstbevarande kirurgi inte är lämplig för patienten utförs en 

komplett mastektomi (Järhult och Offenbartl, 2013). En komplett mastektomi innebär 

avlägsnande av hela bröstkörteln och utförs på tumörer som är större än 3 centimeter. 

Undersökning av portvaktskörteln så kallad sentinel node -biopsi utförs också på tumörer som 

är större än 3 centimeter. Undersökningen görs för att se om cancerceller har spridit sig till 

lymfkörtlarna i armhålan och sker under pågående operation. Lymfkörtlarna avlägsnas om det 

påvisas cancerceller i portvaktskörteln (Sørensen & Almås, 2011).  

 
2.4 Kroppen      
Kroppen ur ett medicinskt perspektiv förklaras som ett biologiskt ting och är ett objekt i det 

sammanhanget. Med livsvärlden som grund kan kroppen ur ett existentiellt och 

fenomenologiskt perspektiv förstås som ett subjekt. Den levda kroppen består av upplevelser, 

erfarenheter, minnen, visdom, tankar och känslor. Genom kroppen kan vi förstå både oss 
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själva och kommunicera med omvärlden. När medicinska och vårdvetenskapliga perspektiv 

kompletterar varandra uppstår det en förståelse för människan. I detta sammanhang står 

kroppen för existens och liv (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Merleau-Ponty (1995, refererat i Dahlberg & Segesten, 2010) beskriver att individen har 

tillgång till liv genom kroppen. Kroppen förklaras vara navet i människans existens och 

fungerar som en ankare som kopplar hen till världen. En förändring i kroppen skulle innebära 

en förändring för människans tillgång till livet och världen. En sådan förändring blir uppenbar 

när människan drabbas av svår skada, långvarig sjukdom eller annat lidande relaterat till 

rädsla, ängsla och ångest. Detta kan för människan betyda att hela hens existens påverkas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Enligt Lorentsen och Grov (2011) består kroppsuppfattningen av både tidigare och aktuella 

känslor och uppfattningar som individen har gällande sin egen kroppsfunktion, storlek, 

utseende och utfallet av prestationsförmågan. Individens tankar, känslor och sättet att vara 

påverkas av kroppsbilden, vilket även påverkar relationen till andra människor, livskvaliteten 

och människans existens.  

 

2.5 Sjuksköterskans roll   
I enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod nämns sjuksköterskans 

ansvarsområde som bland annat att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och 

återställa hälsa. Sjuksköterskans uppgift är att ge omvårdnad som grundar sig på respekt för 

människor, genom att visa hänsyn till människans värderingar, tro och vanor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I en studie av Karlou et al. (2018) betraktade sjuksköterskor 

begreppet vård som ett professionellt ansvar och insåg vikten av att tillgodose patienternas 

behov och att ge total vård. Vidare var sjuksköterskan övertygade om att det är viktigt att 

respektera patienternas personliga värderingar, upprätta förtroende och undvika 

diskriminering. 

När en person insjuknar i cancer så påverkas hen både fysiskt, psykiskt, existentiellt och 

socialt. Under dessa omständigheter ställs krav på sjuksköterskans förmåga att visa empati, 

respekt och mod. Det är nödvändigt att sjuksköterskan har kompetens och kommunikativa 

färdigheter för att vårda patienten. En god vårdrelation kan ha betydelse för patientens 

livskvalitet och hälsa (Lorentsen & Grov, 2011). I en studie av Ashouri, Taleghani, 

Memarzadeh, Saburi och Babashahi (2018) beskrevs att kommunikation med patienterna är 

en viktig del av patientinriktad vård vilket kan hjälpa patienterna att hantera känslomässiga 

problem. För att identifiera patienternas fysiska och emotionella behov ska sjuksköterskan 
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vara uppmärksam och aktivt lyssna på deras verbala och icke verbala budskap. 

Sjuksköterskan empatiska beteende kännetecknas av att hen har en omsorgsfull och 

välkomnande attityd. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att undervisa, informera och även vägleda patienten under 

sjukdomsförloppet. En individanpassad information och kunskap om sjukdom, prognos och 

behandling möjliggör för patienten att återfå kontroll över sitt liv och skapar en känsla av 

trygghet (Sørensen & Almås, 2011). I en studie av Suplee, Jerome-D’Emilia och Boiler 

(2016) framkom att sjukvårdspersonalen tvekade att ge patienterna den preoperativa 

utbildning som behövdes. Detta ledde till att patienternas individuella behov inte uppfylldes. 

Enligt Zøylner, Lomborg, Christiansen och Kirkegaard (2019) är beskedet om diagnos och 

behandling viktigt och känsligt för de flesta patienter och anhöriga. Vissa patienter kände sig 

bedövade och upplevde situationen som så svår att de inte kunde ta emot mycket information 

på en gång. Studiens resultat visade också att patienter och anhöriga hade olika krav på 

information.   

   Enligt Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) har sjuksköterskan en central roll som 

patientens företrädare och ska ständigt arbetar för att förbättra kommunikationen med 

patienten. Sjuksköterskor i studien beskrev att ett primärt vårdsystem med hög kontinuitet 

fick patienterna att känna sig säkrare och nöjda med behandling och vård. Tillfredsställelse 

innefattade infallsvinklar som vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient, 

kommunikation, information och sjuksköterskans medicinska kompetens.  

Idag har flera sjukhus en patientsskola som erbjuds till patienter med bröstcancer. 

Sjuksköterskan har som ansvar att ge information till patienterna under behandlingsförloppet 

och efter utskrivningen. Det är viktigt att sjuksköterskan inkluderar närstående i arbetet med 

patienterna, då närstående är en viktig resurs (Sørensen & Almås, 2011). I studien av 

Landmark, Strandmark och Wahl (2002) framkom att stöd från närstående var betydelsefullt 

för kvinnorna under sjukdomsförloppet. Även i studien av Drageset et al. (2011) uttryckte 

deltagarna att deras familj och vänner hade varit de bästa supportrarna under 

sjukdomsförloppet. 

Sjuksköterskans egna tankar om dödlighet och sårbarhet kan väckas i arbete med 

cancersjuka patienter. Sjuksköterskan kan uppleva ångest och rädsla, vilket kräver att hen 

erkänner sin egen sårbarhet. Om sjuksköterskan inte bearbetar sin rädsla, kan det uppstå 

situationer där hen omedvetet signalerar skräck och negativa känslor, exempelvis inför en viss 

behandling. Genom öppenhet för den egna sårbarheten kan sjuksköterskan vara mottaglig för 
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svåra situationer. Sjuksköterskan kan öka sin förståelse för andras lidande genom reflektion 

och under handledning (Lorentsen & Grov, 2011).  

 

2.6 Problemformulering 

De senaste tio åren har antalet bröstcancerfall ökat med cirka 3,7 procent per år. Bröstcancer 

är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor och behandlas ofta med mastektomi som 

innebär borttagning av delar av eller hela bröstet. Sjukdomen i sig och det kirurgiska 

ingreppet kan medföra fysiska, psykiska och psykosociala förändringar. Samtidigt förklaras 

kroppen vara navet i människans existens och fungerar som ett ankare som kopplar individen 

till världen. En förändring i kroppen orsakad av långvarig sjukdom eller svår skada skulle 

kunna innebära en förändring för människans tillgång till livet och världen. Detta kan betyda 

att människans hela existens påverkas. Det är nödvändigt att sjuksköterskan har kompetens 

och kommunikativa färdigheter för att vårda patienten. En god vårdrelation kan ha betydelse 

för patientens livskvalitet och hälsa. Eftersom upplevelse av kroppen vid sjukdom är unik för 

varje individ behöver sjuksköterskan ge patienten en individanpassad vård. För att kunna ge 

detta är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om kvinnors upplevelser av kroppen efter 

mastektomi. 

 

3 Syfte 

Syfte var att belysa kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I arbetet avser författarna att använda Katie Erikssons omvårdnadsteori (2018). Det är viktigt 

för sjuksköterskor att se helheten hos individen och Erikssons teorin har en holistisk syn på 

människan som kropp, själ och ande. I resultatdiskussionen kommer författarna att använda 

Erikssons hälsokors för att diskutera kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi.   

Enligt Eriksson (2018a) är hälsa besläktat med orden helhet och helighet, vilka är unika för 

varje individ. Samhörighet mellan upplevelse av hälsa och helhet kan beskrivas som 

upplevelse av helhet till kropp, själ och ande. Dock behöver hälsa inte betyda frånvaro av 

sjukdom. Hälsobegreppets objektiva dimension består av friskhet och sundhet, därav kan 

friskhet representera den fysiska hälsan och sundhet psykiska. Den subjektiva dimensionen 

består av välbefinnande som representerar upplevelse av välbehag hos individen. 

Välbefinnande uttrycker en känsla hos individen och är i motsats till “frisk” och “sund” ett 
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fenomenologiskt begrepp. Individen uttrycker att hen befinner sig väl eller att hen inte gör 

det. I detta sammanhang innebär hälsa en mänsklig känsla om det egna allmänna tillståndet, 

både fysiskt och psykiskt. Omvänt betyder då illabefinnande en känsla av ohälsa. Hälsa i 

denna betydelse är ett psykologiskt begrepp och är individuellt för varje individ. När 

individen inte upplever helhet i kropp, själ och ande uppstår det en obalans vilket kan 

uttryckas i hälsoproblem, begär och behov (a.a.). Enligt Erikssons hälsokors (2018a) kan 

människan befinna sig i olika hälsopositioner, därav hälsa kännetecknas å ena sidan av 

frånvaro av dysfunktion och å andra sidan av upplevd känsla av välbefinnande. Ohälsa är 

motsatsen till hälsa och innebär känsla av illabefinnande och förekomst av dysfunktion. Enligt 

Eriksson (2018a) kan människans hälsa förklaras utifrån hälsokorset. (se figur 1) 

 
 

                                               
 

 

                                                          

 
 

                                                       
                                                                                                           

 

 

                               

 

 

 

            

Figur 1.  Beskrivning av Katie Erikssons hälsokors inspirerad av (Eriksson, 2018a, s.163) 

 

Enligt Eriksson (2018b) är hälsa förenligt med lidande och anses vara en del av människan. 

Lidande är unikt för varje enskilt individ och betraktas som en kamp mellan det goda och det 

onda. I kampen ska människan våga vara i lidandet för att sedan kunna hantera det. Vårdens 

ansats kan lindra lidande hos människan och hjälper hen att blicka framåt, trots sjukdomen. 

Lidandet delas in i livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är det lidande 

som upplevs av människan under olika situationer i livet. Det är förknippat med att vara 

levande och att vara en människa bland andra människor. Livslidande kännetecknas av att ens 

tillvaro hotas eller att möjligheten till att fullfölja sociala uppdrag förloras. Sjukdomslidande 
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dysfunktionella yttringar 

Känsla av välbefinnande 

Frånvaro av objektiva 
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är det lidande som människan upplever vid sjukdom och uppstår i relation till smärta. Smärtan 

behöver nödvändigtvis inte uppstå vid all sjukdom och är inte identiska med lidandet, men de 

har en central relation till varandra. Genom att reducera smärta kan lidandet lindras. Om den 

kroppsliga smärtan är outhärdlig, kan detta medföra att människan drivs till själslig och andlig 

död. Denna typ av lidande har ett samband till upplevelser hos personen vid sjukdom och 

behandling. Upplevelserna är bland annat skam och / eller skuld, samt känsla av förnedring. 

Vårdlidande är det lidande som oftast uppstår i kontakt med vården. Generellt orsakas 

lidandet när människan får vård eller om vården uteblir. Det finns olika kategorier av 

vårdlidande, exempelvis kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning samt utebliven vård (Eriksson, 2018b). 

 

5 Metod 

För denna studie valdes en litteraturöversikt enligt Fribergs metod (2017a). En 

litteraturöversikt innebär att skapa en kunskapsöversikt om ett problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde eller inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. Detta görs genom 

att hämta kunskap från befintlig forskning, som analyseras och sammanställs och bildar ett 

nytt resultat. I litteraturöversikten valde författarna att bara inkludera vetenskapliga artiklarna 

med kvalitativ ansats. Detta eftersom kvalitativ metod enligt Henricson och Billhult (2017) 

har sitt ursprung ur holistisk tradition och avser att studera individens levda erfarenhet av ett 

fenomen. Kvalitativa data innehåller således personers egna beskrivningar till skillnad från 

kvantitativa data som presenteras i siffror och statiska analyser. Därför bedömdes kvalitativa 

studier som lämpliga att använda för att ge djupare förståelse för fenomenen och berättelse 

om kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer.  

 

5.1 Datainsamling  

Författarna gjorde en inledande informationssökning som grund för sökarbete, vilket gav en 

bred översikt och möjligheten att avgränsa ämnesområdet som författarna var intresserade av. 

Därefter gjordes en informationssökning där författarna sökte vetenskapliga artiklar från 

akademiska databaser (Östlundh, 2017). Databaser som författarna använde vid datainsamling 

var Cinahl Complete, PsychINFO och Pubmed. Cinahl Complete innehåller material inom 

vårdvetenskap och Pubmed innehåller vetenskapliga artiklar som relaterar bland annat till 

omvårdnad. PsychINFO innehåller information och material relaterad till beteendevetenskap 

och psykologi (Karlsson, 2017). Författarna ansåg att de valda databaserna skulle ge svar på 
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upplevelsen hos kvinnor. Författarna gjorde både fritextsökning och ämnesordssökning. 

Sökorden som användes vid datainsamling hade formats utifrån syftet och Booleska 

operatorer AND och OR användes för att kombineras sökorden (Östlundh, 2017). 

Inledningsvist gjordes en fritextsökning i databaserna: Cinahl Complete och Pubmed. I 

Pubmed användes fritextord: “Mastectomy”,” Body image”, “Qualitative”. I Cinahl 

Complete användes fritextord: “Breast cancer”, “Mastectomy”, “Body image”, “Surgery”, 

“qualitative study”. Sökningen gav träff på artiklar som handlade om bröstcancer och 

mastektomi, men det saknades relevanta artiklar till syftet, då författarna var intresserade av 

kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi. Författarna bokade tid hos bibliotekarien 

för att rådgöra och inhämta mer kunskap om informationssökning. Efter detta gjorde 

författarna en ämnesordssökning i databaserna: Cinahl Complete, PsychINFO och Pubmed. I 

Cinahl Complete användes ämnesord: “Mastectomy +/PF (Psychological Factors)”, self 

Concept”, “Body Image”, Quality of Life”, Life Change Events. I PsychINFO användes 

ämnesord: “Mastectomy”, “Quality of Life”,” Body Image”, “self concept”, “Life Changes”. 

I Pubmed användes ämnesord:” Mastectomy/psychology”, “Life Change Events”,” Self 

Concept”, “Quality of Life”. Författarna översatte svensk terminologi till engelska med hjälp 

av Swedish Medical Subject Headings (Swedish-MeSH). Ämnesordlista eller tesaurus 

användes för att hitta sökord som var relevanta till ämnesområdet. I olika databas har en 

ämnesordlista eller tesaurus egna namn, i Cinahl Complete heter Cinahl Subject Headings, i 

Pubmed heter MeSH och i PsychINFO heter Thesaurus (Östlundh, 2017). Samtliga databaser 

gav träffar med flera vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte.   

 

5.2 Urval 

I urvalet av originalartiklar använde författarna följande begränsningsfunktioner: att artiklarna 

var Peer-Review, det vill säga vetenskapligt granskade, skrivna på engelska och publicerades 

från år 2009. Inklusionskriterier var att valda artiklar inkluderade kvinnor som diagnostiserats 

med bröstcancer och hade genomgått partiell eller komplett mastektomi. Författarna läste 

först artiklarnas titlar för att få en inblick i om de var intressanta för studien. Sedan lästes 

artiklarnas abstrakt, för att få en djupare insyn i innehållet. Därefter valde författarna ut 

artiklar som ansågs kunna svara på syftet och läste igenom dessa i sin helhet för att säkerställa 

detta. Slutligen utfördes en kvalitetsgranskning av de valda artiklarna, vilket enligt Friberg 

(2017a) innebär: noggrann granskning av metod, datainsamling, urval, dataanalys, etiska 
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övervägande, teoretiska utgångspunkt och resultat. Kvalitetsgranskningen underlättade 

författarnas förståelse av de vetenskapliga artiklarna och deras innehåll. Författarna kunde då 

ta beslut om artiklarna höll en god kvalitet och var relevanta för litteraturöversiktens syfte. 

Totalt valdes 10 artiklarna ut (se bilaga 1). 

 

5.3 Dataanalys 

I analysarbetet använde författarna Fribergs modell (2017b) som stöd. Först läste författarna 

igenom de valda artiklarna upprepade gånger enskilt, för att få egen uppfattning om 

artiklarnas innehåll. Därefter markerades de delar av artiklarnas resultat som var relevanta för 

syftet. Författarna diskuterade artiklarnas resultat med varandra och valde ut de delar som 

svarade på syftet. Vidare identifierades likheter och skillnader av kvinnors upplevelser av 

kroppen i resultaten från samtliga artiklar. Författarna översatte de valda delarna av 

artiklarnas resultat tillsammans, från engelska till svenska med hjälp av lexikon. Författarna 

jämförde tolkningen av artiklarnas resultat med originalartiklarna för att undvika feltolkning. 

För att få bättre överblick av artiklarnas resultat gjorde författarna en sammanfattning av 

studiens resultat som sedan presenteras i översiktstabell (se bilaga 2). Slutligen har författarna 

tematiserat innehållet i analysen och utifrån färgkodning gjort en ny sammanställning av 

artiklarnas resultat.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 
Vid forskning i relation till människor krävs ett informerat samtycke (Codex, 2018). 

Forskaren har ansvar för att forskningen har ett positiv resultat för samhället och att en risk 

för försökspersonerna i forskningen minimeras. Forskaren har ansvaret att avbryta 

experimentet om människor riskerar att skadas. Deltagarna har även rätten att avbryta sitt 

deltagande. 

I litteraturöversikten har författarna valt ut artiklar som har granskats av en forskningsetisk 

kommitté, detta för att undvika oredlighet i studierna. Enligt Kjellström (2017) innebär 

oredlighet att forskaren inte utfört det vetenskapliga arbetet på ett hederligt och ärligt sätt. 

Detta innebär att forskningen har manipulerats och förvrängts genom plagiat, vilket innebär 

att ändring eller förvrängning av metod och resultat kan ha skett. Vid översättning av svåra 

ord i resultatartiklar använde författarna sig av lexikon. Under arbetet med litteraturöversikten 

strävade författarna efter att sammanställningen av resultatet inte skulle påverkas av egna 
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tolkningar och förförståelse. Innehållet i studieresultatet fick inte ändras, utan skulle 

sammanfattas så noggrant som möjligt. Författarna har under hela arbetets gång fört 

diskussioner med varandra för att försäkra sig om att bådas tankar och åsikter tagits i 

beaktande.    

 

7 Resultat 
Författarna har efter analys av artiklarna kommit fram till följande fem huvudteman och två 

subtema: En förändrad kropp; Upplevelse av kroppen efter mastektomi med tillhörande två 

subtema; Förändring av kvinnlighet och identitet; Strävan efter normalitet i samband med 

kroppsförändring; Upplevelse av kroppsförändringens inverkan på sociala relationer (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1. Kvinnors upplevelse av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer 

Huvudtema  Subtema 

En förändrad kropp 
 

Upplevelse av kroppen efter mastektomi  • Upplevelse av fysisk förändring 

• Psykisk upplevelse av förändrad kropp 

Förändring av kvinnlighet och identitet 
 

Strävan efter normalitet i samband med 

kroppsförändring 

 

Upplevelse av kroppsförändringens 
inverkan på sociala relationer 

 

 
 
7.1 En förändrad kropp 
Bröstcancer förändrade kvinnors relation till sin biologiska kropp och väckte medvetenhet om 

den egna kroppen. Kvinnors relation till sin egen kropp och till andra människor påverkades 

efter mastektomi. Relationen beskrevs vara präglad av missförstånd, där känslor som skam 

och pinsamhet trädde fram. Kvinnorna fruktade sina nya nuvarande kroppar och hur andra 

skulle reagera gentemot dem, bland annat i intima relationer. Rädsla för att skada andra 

skapade nya begränsningar hos kvinnorna och medförde kommunikationssvårighet (Piot-

Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). 
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Efter mastektomi kände vissa kvinnor att de förlorade kontakten med sin kropp och en del 

kvinnor beskrev att deras självkännedom försvann (Grogan & Mechan, 2017; Slatman, 

Halsema & Meershoek, 2016). Detta gällde även kvinnorna som hade en vana med regelbundna 

självkontroller av brösten och var medvetna om hur deras bröst kändes (Slatman et al., 2016). 

Studier visar att kvinnorna hade olika inställning till sin ärrade kropp efter mastektomin. De tog 

avstånd från den sjuka delen av bröstet, som objektiverats och ansågs inte vara en del av övriga 

kroppen (Grogan & Mechan, 2017; Piot-Ziegler et al., 2010; Slatman et al., 2016). Kvinnorna 

valde att se operationsområdet genom vårdpersonalen kliniska blick. Avståndstagandet från 

denna egna kroppsdel bidrog till att kvinnor accepterade sin förändrade kropp. Vidare framkom 

det att inte alla kvinnor kunde ha den distanserade relationen till den egna kroppen och därför 

fortsatte kämpa med kroppsförändringen. En regelbunden skådning av sin egen spegelbild 

underlättade för kvinnorna att vänja sig vid ärret (Slatman et al., 2016). 

Det framkom att olika reaktioner relaterade till bröstförlusten hos kvinnor var beroende av 

deras personliga egenskaper. En del kvinnor upplevde en stor sorg över sitt/sina förlorade bröst, 

medan vissa kvinnor var tacksamma att de fortfarande var vid liv, vilket ansågs vara viktigare 

än förlust av ett bröst. Andra ansåg att mastektomin varit nödvändig för deras hälsa (Koçan & 

Gürso,2016). Även i studien av Grogan och Mechan (2017) beskrev kvinnorna att överlevnad 

var viktigare än utseendet.  

 
7.2 Upplevelse av kroppen efter mastektomi 

7.2.1 Upplevelse av fysisk förändring  

Bröstkirurgi kunde orsaka förändringar i fysiska känslor och även lämna synliga markörer 

samt orsaka styvhet och smärta på platsen för bröstet. Förändringarna innebar inte alltid 

funktionella eller fysisk försämring, men eftersom det bestod av erfarenheter som var 

lokaliserade i kroppen kunde det ge ökad medvetenhet om den egna kroppen (Slatman et al., 

2016). 

Mastektomi medförde operationsärr och synlig asymmetri och även mindre kirurgiska ingrepp 

efterlämnade fula ärr. Ärret ansågs som en symbol av fysiska förändring, vilket ständigt påminde 

kvinnorna om deras bröstcancer (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Slatman et al., 

2016). Kvinnor beskrev förlust av ett bröst som ett funktionshinder, som medförde 

smärtsamma upplevelser och tomhet, vilket förhindrade dem från att leva ett normalt liv. 

Dessa kvinnor beskrev sin kropp som modifierad och sjuklig, vilket skapade en främmande 

känsla för deras egen kropp (Piot-Ziegler et al., 2010). Den förändrade uppfattningen av 
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kroppsbilden efter mastektomin hade negativa effekter för många kvinnor. Det nya utseende 

efter operationen beskrevs som eländigt, läskigt, fult, hemskt, krokigt och som en 

komprimerad form (Koçan & Gürsoy, 2016). 

I samband med behandlingen upplevde kvinnor sin kropp som oförutsägbar (Klaesson, 

Sandell & Berterö, 2011). En del kvinnor hade svårt för att visa sina ärr och kände sig 

obekväma i förhållande till ärret. Det okända kroppsutseende med bröstsförlust och ärr 

resulterade även i att kvinnor kände sig obekväma i sina dagliga liv (Grogan & Mechan, 

2017; Klaesson et al., 2011). Trots medvetenhet om kroppsförändringar i samband med 

mastektomi blev en del kvinnor inte påverkade av det. Istället uttryckte de tacksamhet att 

mastektomin hade räddat deras liv (Davies et al., 2017). Även i studien av Grogan och 

Mechan (2017) framkom det att vissa kvinnor kände sig stolta och beskrev ärret som symbol 

för deras överlevnadskamp mot cancern. 

 

7.2.2 Psykisk upplevelse av förändrad kropp 

Det sjuka bröstet symboliserade ett hot om döden, vilket gjorde att kvinnorna vägt 

sjukdomens svårighetsgrad mot dess förlust. Borttagning av bröstet verkade vara det enda 

lösningen för dessa kvinnor. Efter att ha genomgått mastektomi utlöstes blandade tankar hos 

kvinnorna kring förlust av en kroppsdel. Kvinnors tidigare missnöje kring sina bröst eller sin 

kropp blev psykiskt laddat och de beklagade att de inte accepterat sin kropp som den var 

tidigare (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor betraktade asymmetri relaterat till mastektomi 

som ett möte mellan psykologisk kris och obalans. Kroppsförändringen medförde även ett 

sänkt självförtroende hos kvinnorna (Grogan & Mechan, 2017; Piot-Ziegler et al., 2010; 

Shrestha, 2012). Detta resulterade i disharmoni som ledde till psykisk oro. Förlusten av 

kroppslig integritet medförde sorg, vilket kvinnorna beskrev som en process som tog tid att 

bearbeta (Piot-Ziegler et al., 2010). Även i en studie av Koçan och Gürsoy (2016) upplevde 

kvinnor första mötet med det opererade området som ansträngande vilket ledde till att kvinnor 

kände sig annorlunda, konstiga och mådde dåligt. Det framkom i studien av Klaesson et al. 

(2011) att yngre kvinnor var mer sårbara inför kroppsförändringen.        

Förlusten av en kroppsdel var en traumatisk upplevelse för kvinnor. Kvinnorna upplevde 

osäkerhet kring framtid, rädsla för sjukdomsåterkomst, depression och ångest (Shrestha, 

2012). Även i andra studier (Davies et al., 2017; Piot-Ziegler et al., 2010) upplevde kvinnor 

det nya utseende och ärret som ett trauma. Vidare beskrevs (Davies et al., 2017) att kvinnorna 

inte kunde anpassa sig till sin nya kroppsbild, en del kvinnor var i förnekelse och kunde inte 

röra vid bröstet eller ärret. 
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Bröstcancer och mastektomin medförde fysisk och känslomässig oro hos kvinnor, trots 

detta hade kvinnor tron om att det gjorde dem till en starkare individ. Vidare betonar 

kvinnorna vikten av att finna styrka inom sig (Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010).  

 

7.3 Förändring av kvinnlighet och identitet 
Det framkom i många studier att bröstet inte enbart var ett organ, utan det symboliserade 

kvinnlighet och moderskap. Mastektomin medförde för många kvinnor förlust av kvinnlighet 

(Fallbjörk et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). En borttagning av 

bröstet genom mastektomi påverkade kvinnans känsla av självförtroende och femininitet. På 

grund av bröstförlusten kände kvinnorna sig mindre kvinnliga, onormala, ofullständiga och 

deprimerade (Koçan & Gürsoy, 2016). 

Mastektomin beskrevs vara orsak till förändringar i kvinnors kroppsbild i förhållande till 

sexualitet, femininitet och skönhet. Kvinnor uttryckte även att mastektomin hade haft 

inverkan på deras förmåga att känna sig attraktiva (Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; 

Koçan & Gürsoy, 2016). Vidare beskrev kvinnor att förmåga att känna sig önskvärda inför 

sina partner påverkades, vilket medförde bekymmer hos kvinnor över männens uppfattning 

och syn på deras kvinnlighet (Elmir et al., 2010). Med en amputerad kroppsdel kände sig 

kvinnorna ofullständiga och även deras syn på hur de betraktades som person förändrades. 

Kvinnor upplevde att deras kvinnlighet ifrågasattes i situationer där de klädde av sig, då det 

saknade bröstet utsattes för blickar. Detta upplevdes särskilt av kvinnor som saknade en 

permanent partner. En del kvinnor ansåg att brösten inte hade samma värde som tidigare, då de 

fyllt sin funktion. Trots bröstförlust pratade vissa kvinnor om sig själva som värdefulla 

människor (Fallbjörk et al., 2012). I studien av Barthakur, Sharma, Chaturvedi och Manjunath 

(2017) förknippade kvinnorna attraktion med den inre personligheten och inte med personens 

utseende. En del kvinnor uttryckte att attraktion var viktigt i yngre ålder. Det fanns också 

kvinnor som kände sig attraktiva, trots sin kroppsförändring, medan vissa kvinnor berättade 

att de inte fick samma uppmärksamhet som förr. 

      Kvinnorna uttryckte att det var svårt att dela med sig om sin förlorad kvinnlighet till 

någon annan (Shrestha, 2012). Enligt Klaesson et al. (2011) medförde behandlingarna 

förändringar i kroppen och dess sinnen, vilket bland annat påverkade kvinnor med okända 

tankar och känslor. Den uppenbara känslan som kvinnor uttryckte var att de kände sig 

annorlunda, vilket kvinnorna förklarade med att de inte kände sig som en fullt 

tillfredsställande kvinna, hustru, älskarinna, mor, arbetskamrat eller vän. Kvinnorna hade 
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svårt att acceptera sin nya situation och de hade även svårt att uttrycka positiva känslor 

kopplade till den kvinnliga kroppen. Dessa kvinnor uttryckte istället en överväldigande känsla 

av att inte känna igen sig och visste inte vem de skulle identifiera sig med. En del kvinnor 

identifierade sig med sin mor (a.a.).  

Förlust av bröstet förutsågs skaka kvinnors liv och utmanade deras identitet (Koçan & 

Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). Många kvinnor upplevde identitetsförändring i 

förhållande med sin förändrade kropp efter mastektomi, vilket de ansåg var nödvändigt att 

vänja sig vid. Övriga kvinnor tänkte fortfarande på utseendet de haft innan operationen 

(Grogan & Mechan, 2017). En del kvinnor ansåg att mastektomi innebar en utmaning för 

deras könsidentitet och kvinnlighet, då den skulle frambringa manliga drag (Piot-Ziegler et 

al., 2010). 

 
7.4 Strävan efter normalitet i samband med kroppsförändring   
Mastektomi beskrevs som en skrämmande kroppsamputation, vilket medförde svårighet för 

kvinnor att titta på sig själva. Kvinnorna upplevde att deras klädval var begränsade med tanke 

på att de hela tiden var tvungna att dölja sin bröstprotes (Fallbjörk et al., 2012). 

Kvinnor beskrev svårigheter med bröstförlusten som något de inte kunde uttrycka för andra 

människor. För att dölja bröstförlusten, som konstant påminde om en tomhet använde kvinnor 

bröstprotes och andra justeringar (Barthakur et al., 2017).  Kvinnor fick en negativ upplevelse 

av sin kroppsbild och deras verklighetsuppfattning påverkades efter mastektomi, vilket 

medförde en förändring av klädsel. En del kvinnorna valde att ha löst sittande kläder för att 

dölja sina kroppar (Koçan & Gürsoy, 2016).  

För att kompensera sin brist på upplevd kvinnlighet och visa omgivningen att dem var 

normala och friska, lade kvinnorna mer energi på sin klädsel och smink (Grogan & Mechan, 

2017; Klaesson et al., 2011). Genom att använda attribut som bland annat klädstil, bysthållare 

och kvinnliga accessoarer fick kvinnor självförtroende. När kvinnorna inte kunde köpa 

standard eller sexiga kläder i vanliga affärer, stärktes deras känslan av besvikelse och att vara 

utomstående. Dessa kvinnor kämpade för att anpassa sig till sitt nya kroppsutseende och 

längtade efter ett normalt liv (Klaesson et al., 2011).  

 

7.5 Upplevelse av kroppsförändringens inverkan på sociala relationer  
Efter mastektomin upplevde kvinnor att de hade förlorat sin sociala identitet och de kände sig 

värdelösa, eftersom de inte kunde uppfylla sin roll och sina ansvarsområden. Kvinnor oroade 
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sig över sin familj och andra människors uppfattning om deras kropp efter operationen. En del 

kvinnor oroade sig över relation med deras partner och även över hur deras hälsotillstånd 

skulle påverka deras barn (Koçan & Gürsoy, 2016). 

Kvinnor var upptagna med sin sorg och kunde inte kommunicera sina känslor om den 

förändrade kroppsbilden, vilket hade negativt inverkan på familjeförhållandet. Utseendet på 

operationsärret påverkade även makarna, vilket medförde en negativ effekt på sexuell 

intimitet (Davies et al., 2017). En del kvinnor tyckte att bröstförlusten inte var någon större 

sak och inte påverkade relationen med deras partner. I stället kände de lättnad över att ha gjort 

av sig med bröstet som identifierades som en sjuka del av kroppen. En kvinna berättade att 

mastektomi förändrade relationen till hennes partner, vilket resulterade i att hon blev lämnad. 

Vidare berättade en annan deltagare att hon inte varit intim med sin partner på fyra år och 

kände tomhet samt skuld över att ha överlevt (Fallbjörk et al., 2012). Även i studien av 

Shrestha (2012) upplevde kvinnor tomhet i bröstet som var relaterat till borttagning av bröstet 

och uttryckte svårighet i sina sexuella relationer. 

I studien av Piot-Ziegler et al. (2010) framkom det att mastektomi orsakade en upplevelse 

av skillnader mellan samhällets förväntningar på kvinnans utseende, kvinnliga identitet och 

kroppslighet samt kvinnans egen verklighet. Kvinnorna konfronterades dagligen av en 

idealiserade kvinnobild. De upplevde att deras fysiska avvikelse förstärktes i förhållande till 

de sociokulturella normerna som förmedlas genom konst, massmedia och samhällsdiskurs. I 

detta sammanhang beskrevs det ideala bröstet som symbol för kvinnlighet. När sjukdomen 

drabbade kvinnors bröst ifrågasattes även deras kvinnliga identitet (a.a.). Kvinnors relation till 

omgivningen påverkades efter mastektomin, vilket resulterade i att de undvek sociala 

situationer och kände behov av att dölja förlusten av bröstet (Koçan & Gürsoy, 2016). 
Kvinnor som hade genomgått ensidig bröstamputation valt att dölja sin asymmetriska kropp 

genom att använda sig av bröstproteser. Detta för att inte störa andra i sin omgivning, 

eftersom en synlig ensidig bröstamputation kunde tolkas som socialt oacceptabel (Slatman et 

al., 2016). Även i studien av Grogan och Mechan (2017) bekymrades de flesta kvinnor sig 

över sin överlevnad och avvisade synen på en idealiserad kvinnokropp. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I litteraturöversikten har författarna valt Fribergs (2017a) metod som stöd, eftersom den 

noggrant beskriver hur en litteraturöversikt kan utföras. Författarna upplevde att Fribergs 

metod underlättat sammanställningen av befintlig forskning. Trots detta förekommer kritik 

mot denna typ av litteraturöversikt, eftersom relevant forskning som används som grund i 

litteraturöversikten är begränsad. Vidare framgår det att det finns risk att författarna till 

litteraturöversikten väljer vetenskapliga artiklar grundade på egna ståndpunkter (Friberg, 

2017a). För att undvika att litteraturöversikten påverkas av den egna förförståelsen förde 

författarna ständigt diskussion både innan och under arbetets gång. Därutöver har arbetet lästs 

och kommenterats ett flertal gånger av handledare och medstudenter i handledningsgruppen 

samt av en utomstående. 

Författarna valde att använda kvalitativa studier, då syftet med litteraturöversikt var att 

belysa kvinnors upplevelse av kroppen efter mastektomi. Kvalitativa studie anses vara rätt 

val, eftersom författarna genom litteraturöversikten ville fånga upp kvinnors upplevelse av 

kroppen efter mastektomi vid bröstcancer. Upplevelsen av kroppen är subjektiv i detta 

sammanhang och ses inte kunna beskrivas med siffror, utan beskrivs genom berättelser.  

Författarna hade från tidigare termin skrivit en projektplan för C-uppsats, vilket valdes att 

fortsätta med. Arbetet med litteraturöversikten utvecklades med tiden och författarna gjorde i 

ett tidigt tillfälle en ändring av syftet då det tidigare syftet var för brett och behövdes 

tydliggöras. För författarna medförde ändringen av syftet att sökningarna av vetenskapliga 

artiklar underlättades i de valda databaserna.  

Vid databassökningen sökte författarna i början med fritextsökning i databaserna Cinahl 

Complete och Pubmed, vilket gav få antal träffar på relevanta artiklar. Författarna upplevde 

att fritextsökning tog längre tid än förväntat och det var svårt att hitta tillräckligt många 

vetenskapliga artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte, därför bokades tid med 

bibliotekarien för genomgång av databassökning. Därefter gjorde författarna en 

ämnesordssökning i samma databaser som användes tidigare samt i PsychINFO. Det 

resulterade till att ämnesordssökning gav flera träffar av artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Utan ämnesordssökning skulle författarna missat relevanta 

vetenskapliga artiklar till litteraturöversikten och skulle då fått begränsad kunskap om 

ämnesområdet. Det förekom även dubbletter av artiklar i dessa databaserna, vilket stärkte 

uppfattningen om litteraturöversiktens ämnesord som korrekta. Under informationssökningen 
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använde författarna även Boolesk sökteknik och valde operatorerna AND och OR för att 

kombinera söktermer (Östlundh, 2017). Författarna ansåg att Booleska söktekniken 

underlättat informationssökningen då det gav bredare urval på vetenskapliga artiklarna som 

svarade på litteraturöversikten syfte. 

 Författarna valde att gemensamt diskutera artiklarnas innehåll och valde artiklar som först 

lästes enskild och sedan tillsammans. Under arbetets gång tog författarna hänsyn till 

varandras synpunkter och tankar, vilket var en styrka då idéerna kompletterade varandra. Vid 

tillfällen då författarna hade skilda åsikter eller kände att arbetet inte utvecklades, fördes 

ytterligare diskussioner mellan författarna och ibland behövdes en ändring i arbetsstrategin. 

Författarna använde även whiteboard för brainstorming, vilket gav en överblick av bådas 

tankar och förslag. Detta ledde till att författarna kunde se sammanhanget i arbetet. 

Författarna använde avgränsningar som bland annat att artiklarna skulle vara Peer Review, 

skrivna på engelska och publicerade senaste tio åren. Författarna ville ha befintlig forskning 

som täckte denna tidsperiod för att ha tillgång till flera vetenskapliga artiklar. Dessutom ville 

författarna se om det förekom likheter och skillnader i forskningen. Författarna kunde 

uppmärksamma att det förekom både skillnader och likheter i resultatet av dessa artiklar.   

I databasen Cinahl Complete finns avgränsning funktionen Peer Reviewed och i 

PsychINFO heter detta Scholarly (Peer Reviewed) Journals, men i Pubmed finns inte liknande 

avgränsningsfunktionen. Dessa avgränsningar ansågs vara nödvändiga för att sortera urvalet 

från de ämne som inte tillhör litteraturöversiktens syfte. Detta var även vara avgörande för att 

minska träffar i sökningen då författarna skulle förhålla sig till en viss tidsram. Vidare var det 

viktigt att artiklarna var etisk godkända för att säkerställa att artiklarna höll en god kvalitet. 

Vid egen granskning upptäckte författarna att två artiklar inte var relevanta och inte uppfyllde 

kriterierna för vetenskapliga artiklar. I dessa två artiklar var det svårt att åtskilja mellan 

resultat och diskussion då de var under samma rubrik och upplevdes oredliga. Författarna 

ville inte att trovärdigheten av litteraturöversikten skulle påverkas och därför valdes dessa 

artiklar bort. Dessa artiklar var omöjliga att undvika då abstrakten och sökorden matchade 

författarnas syfte.           

I början av arbetet hade författarna för avsikt att fokusera på att hitta artiklar som 

publicerats i Norden, eftersom författarna hade intresse av att undersöka hur kvinnorna som 

insjuknar i bröstcancer i Norden upplevde kroppen efter mastektomi. Författarna upplevde 

svårigheter då antalet artiklar som publicerats i Norden inte var tillräcklig många och inte 

uppfyllde kriterierna för syftet, därför blev forskning från hela världen aktuellt. Författarna 

hittade vetenskapliga artiklar från följande länder: Schweiz, Sverige, USA, Storbritannien, 
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Indien, Nederländerna, Turkiet, Nepal och Australien. Trots att artiklarna var från olika länder 

kunde författarna hitta fler likheter än skillnader om kvinnors upplevelse av kroppen efter 

mastektomi.  

Artiklarna som använts för litteraturöversikten var alla skrivna på engelska. Författarna har 

inte engelska som modersmål och det var tidskrävande att granska artiklarna. Under 

granskningen och sammanställningen av resultatet förekom svårförstådda ord och begrepp, 

därför det var nödvändigt att författarna använde sig av lexikon. Detta för att försäkra sig om 

att litteraturöversiktens resultat inte skulle präglas av författarnas egna tolkningar. Därmed 

kunde författarna undvika feltolkning och öka litteraturöversiktens trovärdighet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelser av sin kropp efter 

mastektomi. Resultatdiskussionen presenteras genom att författarna lyfter fram delar ur 

resultatet och kopplar det till utgångspunkten för arbetet som beskrevs i bakgrunden samt 

andra studier. Författarna använder även Erikssons hälsokors ur den teoretiska 

utgångspunkten samt egna reflektioner. 

Enligt Merleau- Ponty (1995, refererat i Dahlberg & Segesten, 2010) fungerar kroppen 

som en ankare som kopplar människan till världen och människa kan få tillgång till liv genom 

kroppen. En förändring i kroppen kan innebära en förändring för människans tillgång till liv 

och världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Även i studien av Brunet, Sabiston och Burke 

(2013) beskrev kvinnor sin kropp som fordon av socialt uttryck och ansågs ha betydelse för 

yttre representation, vilket gav kvinnorna möjligheten att överföra deras känslor till andra. 

Vidare framkom det att bröstcancer och mastektomi orsakade bekymmer av kroppen hos 

kvinnorna.  

Kvinnorna i litteraturöversiktens resultat visade att bröstcancer och mastektomi medförde 

förändring i kvinnors kroppsbild, vilket ledde till att kvinnors relation till den egna kroppen 

och till omgivningen påverkades. Enligt Eriksson (2018a) kan en mastektomi i detta fall 

innebära en dysfunktion som medför att kvinnors kroppsbild förändras. Utifrån Erikssons 

hälsokors (2018a) kan det vara så att majoriteten av kvinnorna befinner sig i hälsopositionen 

där kvinnorna upplever sjukdom och objektiv dysfunktion. I detta sammanhang kan upplevelse 

av välbefinnande vara individuell för varje kvinna och för att uppnår detta behöver kvinnorna 

acceptera sin aktuella situation.     
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Författarna till litteraturöversikten anser att mastektomi påverkade inte bara en del av 

människan utan hela henne. Detta kan förklaras utifrån Erikssons syn på hälsa som har sin 

grund i människobilden, vilket beskriver att människan består av en enhet av kropp, själ och 

ande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Därför har upplevelsen av hälsa och helhet en 

samhörighet med upplevelse av helhet i kropp, själ och ande. Vidare kan hälsa beskrivs som 

en kombination av välbefinnande, friskhet och sundhet, dock behöver det inte betyda frånvaro 

av sjukdom (2018a). Det framkom i litteraturöversiktens resultat att kvinnorna som genomgått 

en mastektomi fick förändrad kroppsbild, vilket resulterade i fysiska, psykiska och sociala 

påverkan på kvinnorna. Mastektomin väckte även existentiella tankar om sjukdomens 

innebörd och döden, samt överlevnad.   

I litteraturöversiktens resultat framkom det att mastektomi förändrade kvinnors kroppsbild, 

identitet, syn på kvinnlighet och känsla av normalitet. Kvinnorna kände sig annorlunda 

gentemot andra kvinnor och kämpade med att anpassa sig till det nya kroppsutseendet. 

Kvinnorna spenderade tid och energi genom att använda sig av kläder, smink, bröstprotes och 

kvinnliga accessoarer som gav de självförtroende. Även i andra studier beskrev kvinnor 

förlusten av bröstet som nyckeln till den personliga definitionen av kvinnlighet och 

könsidentitet (Wiedemann & Schnepp, 2017: Arroyo & López, 2011). För att dölja synliga 

kroppsförändringar använde kvinnorna olika strategier för att förenas med sin kropp. 

Kvinnorna spenderade resurser, energi och tid genom att använda bröstproteser, smink och 

kläder (Brunet et al., 2013).  

En bröstförlust kan innebära ett hot mot kvinnors identitet och kvinnlighet, vilket kan 

resultera i en livslidande. Livslidande enligt Eriksson (2018b) är det lidande som upplevs av 

människan under olika livssituationer. Det är förknippat till att vara levande och att vara 

människa bland andra människor. Livslidande kännetecknas av att ens tillvaro hotas, vilket 

kan förklaras med att kvinnorna känner sig onormala och ofullständiga gentemot andra efter 

mastektomi. Vidare kan det resultera i kroppsligt lidande, själsligt lidande och andligt lidande 

och kan även beskrivas utifrån hälsa som varande, vardande och görande. Varandenivån 

förklaras genom att människan strävar efter upplevelse av välbefinnande, vilket kvinnorna gör 

genom att spendera tid och energi för att finna välbehag hos sig själv. Vardandenivån utgår 

från att människan ständigt är i förändring och detta kan relateras till kvinnorna som 

genomgått mastektomi i studierna. Dessa kvinnor beskrev upplevelsen av en förändrad 

kroppsbild och även förändringen av identitet och kvinnlighet. På görandenivån kan hälsa hos 

människan bedömas utifrån objektiva, mätbara och yttre kriterier på hälsa. I detta 
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sammanhang kan det förklaras med att kvinnor upplevde problematik i relation till 

kroppsförändringen, baserad på asymmetrin och obalans (Eriksson, 2018a).  

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att kvinnor upplevde en negativ kroppsbild och 

var upptagna med sin sorg, vilket medförde kommunikationssvårigheter som påverkade 

familjeförhållandet. I enlighet med Erikssons teori (2018a & b) kan kvinnornas negativa 

kroppsbild förklaras genom sjukdomslidande som orsakats av bröstcancer. Sjukdomen 

påverkade kvinnornas vardagsliv och relationen till familjen. Vidare framkom det i 

litteraturöversiktens resultat att kvinnor konfronterades dagligen av samhällets idealiserade 

kvinnobild, vilket medförde att deras fysiska avvikelse förstärktes i förhållande till 

sociokulturella normerna. Utifrån hälsokorset (Eriksson, 2018a) kan känslan av oro kring 

andras åsikter om ens kropp och samhällets normer om den kvinnliga kroppen förstärka 

kvinnors medvetenhet om deras dysfunktion. Kvinnorna upplevde illabefinnande i relation till 

mastektomin, vilket under längre tid skulle kunna resulterade i ett livslidande och ohälsa. I 

litteraturöversiktens resultat påverkades kvinnors relation till omgivningen efter mastektomin, 

vilket resulterade i att kvinnorna undvek sociala situationer. Även i studien av Brunet et al. 

(2013) undvek kvinnor efter mastektomi socialinteraktion för att klara av negativa tankar om 

kroppsförändring, vilket resulterade i att de isolerade sig. Enligt Eriksson (2018b) 

framkommer det att individen som erfar lidande behöver tid och rum för att lida. Att vara i 

lidandet kan förklaras att individen pendlar mellan lust och lidande samt mellan hopp och 

hopplöshet. Vidare förklarar Eriksson att människan under omständigheter då hen befinner sig 

i lidande behöver vara ensam, men samtidigt uppleva gemenskap. Kvinnor upplevde negativa 

tankar om kroppsförändring och behövde tid och rum för bearbeta och lindra sitt lidande. 

Detta resulterade i att kvinnor undvek sociala interaktioner och valde att isolera sig. En 

förändring av kropp i samband med mastektomi kan leda till förändring i relationer till familj 

och vänner och även i sociala roller. I detta sammanhang kan kvinnor känna hopplöshet 

eftersom de inte kan utföra uppgifter som tidigare. Att kvinnor isolerar sig från sin omgivning 

kan även förklaras enligt Eriksson (2018b), att lidande uttrycks på olika sätt och när 

kvinnorna är i lidande har de svår att verbalisera detta.  

Enligt ICN:s etiska kod är sjuksköterskans ansvarsområde att främja hälsa, lindra lidande, 

förebygga sjukdom och återställa hälsa. Sjuksköterskans uppgift är att ge omvårdnad som 

grundar sig på respekt för människor, genom att visa hänsyn för människans värderingar, tro 

och vanor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Resultat i litteraturöversikten visar att 

kvinnor som har genomgått mastektomi kan påverkas på olika sätt både fysiskt, psykiskt, 

existentiellt och socialt. Upplevelser av sjukdomen och kroppsförändring relaterat till 
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mastektomi är unik för varje kvinna, vilket betyder att information och vårdbehov kan variera 

mellan kvinnorna. Vidare visar studieresultaten att kvinnorna har olika känslor kring 

framtiden och sjukdomsåterfall samtidigt som de vill återgå till sin vardag. Därför är det 

nödvändigt att sjuksköterskan ser kvinnors individuella behov och ger personcentrerad vård. 

Detta möjliggör för kvinnor att återfå kontroll över sitt liv och skapar en känsla av trygghet. 

Sjuksköterskans kompetens och kommunikativa färdigheter kan skapa en god vårdrelation, 

vilket kan ha betydelse för patientens livskvalitet och hälsa.  

I arbete med cancersjuka patienter kan sårbarhet och tankar om dödlighet hos 

sjuksköterska väckas. Det är essentiellt att sjuksköterska bearbetar sin sårbarhet för att bland 

annat undvika att signalera negativa känslor och rädsla hos patienten. Vidare kan 

sjuksköterskan öka förståelsen för andras lidande genom reflektion och handledning. Även 

enligt ICN:s etiska kod framkommer det att sjuksköterskan ska minimera risken att äventyra 

patientens vårdande genom att hen i första hand sköter även sin egen hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Författarna anser att sjuksköterskans sårbarhet kan orsaka 

lidande hos kvinnorna. Sårbarheten och rädslan kan påverka vårdrelation, vilket kan leda till 

att kvinnors vårdbehov inte tillgodoses. Detta kan medföra att patienten inte blir sedd och 

hörd vilket kan leda till vårdlidande hos kvinnorna. 

Vidare behöver sjuksköterskans ha förmåga att visa empati, respekt och mod. I Erikssons 

teori (2018b) fungerar medlidande som grundbegrepp för vårdvetenskapen och vårdandet. I 

vårdandets meningssammanhang ses medlidandet som etisk handling, där vårdaren har mod 

och tar ansvar för att vårda patienten. Enligt Eriksson (2018c) är tro, hopp och kärlek kärnan i 

vårdandet. Känslan och upplevelsen av tro, hopp och kärlek innebär att individen upplever 

kroppsligt och andligt välbehag, tillfredsställelse och tillit samt känsla av utveckling. 

Människan uppnår inre frihet när hen upplever förenad känsla av tro, hopp och kärlek. 

Författarna anser att bröstcancer medför inte enbart kroppsligförändring utan påverkar 

kvinnor både psykiskt och socialt. Sjukdomen väcker tankar om överlevnad och även 

behandlingen kan ge olika komplikationer som påverkar kvinnors liv. Kvinnors 

sjukdomsförlopp varierar och upplevelsen av sjukdomen är beroende av kvinnors 

hanteringsbarhet. Detta kan förklaras med hjälp av Eriksson (2018b) där hälsa är förenligt 

med lidande och anses vara en del av människan. Lidande är unikt för varje enskilt individ 

och betraktas som en kamp mellan det goda och det onda. I kampen ska människan våga vara 

i lidandet för att sedan kunna hantera det. Författarna anser att i detta sammanhang kan 
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kvinnors upplevelse av hälsa variera. I lidandets kamp (Eriksson, 2018b) är sjuksköterskan 

medaktör vilket innebär att sjuksköterskans ska hjälpa kvinnor att lindra sitt lidande och 

blicka framåt trots sjukdom. Vidare anser författarna att det är viktig att sjuksköterskan visar 

respekt och tolerans. Det är av betydelse att kvinnor blir delaktig i sin vård och denna 

delaktighet är viktigt för kvinnors liv. Delaktigheten kan även lindra lidande då situationer 

som inte är hälsofrämjande uppmärksammas (Eriksson, 2018b).  

 

8.3 Kliniska implikationer  

I början av litteraturöversikten visste inte författarna vad mastektomi innebar för kvinnor med 

bröstcancer och hur det påverkade dem. Litteraturöversiktens resultat visade att kvinnors 

kroppsförändring efter mastektomi påverkade kvinnorna både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Att drabbas av sjukdom och vara patienten kan innebära för kvinnorna, liksom alla 

människor, mer eller mindre att vara sårbara, dessutom kan sjukdomen orsaka lidande på 

olika grad. Kvinnorna kan i kontakt med vården uppleva vårdlidande som kan orsakas av om 

exempelvis kvinnors autonomi kränks eller de upplever maktlöshet. Med kunskapen från 

litteraturöversikten kan sjuksköterskan då reflektera över hur hen bemöter kvinnor som 

genomgått mastektomi och att det är av betydelse att sjuksköterskan värnar om kvinnors 

integritet och värdighet. Författarna anser att varje individs upplevelse är unik och det är 

viktigt att se människan bakom diagnosen. Det är nödvändigt att sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete bygger på en helhetssyn av patienten och anpassas efter individen.  

Kroppsförändringen hos kvinnorna resulterade i känslan av förändrad kvinnlighet och 

identitet, vilket ledde till att kvinnorna självförtroendet sänktes. Det framkom även att 

kvinnorna kände skam och skuld i samband med bröstcancer och förändring av kroppen. 

Under dessa omständigheter bör sjuksköterskan ge stödsamtal och information om 

stödgrupper, där kvinnorna får möjlighet att träffa andra kvinnor som befinner sig i samma 

situation. Författarna anser att kvinnorna behöver prata om sin situation och vad en förlust av 

kroppsdel innebär.  

Kroppsförändringen påverkade även kvinnors relation till kroppen, familjen och 

omgivningen. Detta ledde de distanserade sig från sin kropp och isolerade sig. Författarna 

anser att sjuksköterskan bör involvera närstående under sjukdomsförloppet och även erbjuda 

stödsamtal både till kvinnorna och deras närstående, enskilt eller tillsammans.  

Då kvinnorna kände missnöje i förhållande till deras operationsärr och asymmetri, bör 

sjuksköterska stödja kvinnorna i tidigt skede. Författarna anser att detta kan underlätta för 
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kvinnor att vänja sig vid sina ärr och asymmetriska kroppsdel. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskan är tillgänglig under sjukhusvistelsen och även efter utskrivningen.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna anser att det finns för lite forskning om hur vårdkontinuitet ser ut för kvinnorna 

som genomgår mastektomi. Metoden på fortsatt forskning kan basera på intervjuer med öppna 

frågor där kvinnorna berättar om hur de upplever vårdkontinuitet innan och efter mastektomi. 

Vad upplevs vara bra med vårdkontinuitet? Vad var mindre bra med vårdkontinuitet? Hur 

påverkade vårdkontinuitet ditt mående? Hur skulle det kunna förbättras? 

Förhoppningsvis kommer forskningen ge inblick i kvinnors vård och behov av 

vårdkontinuitet samt öka sjuksköterskans förståelse av patientens upplevelse av vårdbehov. 

Författarna anser att det även skulle behövas forskas mer om hur kvinnor i olika åldrar som 

genomgår mastektomi upplever det. Finns det skillnader och likheter mellan åldrarna? 

Forskningen skulle kunna bidra till en djupare förståelse hos sjuksköterskan om kvinnor i 

olika åldrar som genomgår mastektomi.  

Författarna anser att det behöver forskas mer om kvinnors upplevelse av sin kropp efter 

mastektomi i svensk forskning. Troligtvis skulle båda forskningar bidra till ökad kompetens 

för allmänna sjuksköterskor som arbetar inom svensk sjukvård. Detta skulle även bidra till 

ökad förståelse och förbättrad vårdrelation mellan sjuksköterskan och kvinnorna, därav skulle 

vårdlidande minimeras hos kvinnorna.  

 

Slutsats  

Studierna som författarna använt i litteraturöversikten utfördes i olika länder och majoritet av 

kvinnorna upplevde en förändrad kvinnlighet och identitet i relation till mastektomi. 

Kroppsförändringen påverkade kvinnornas relation till närstående och samhället. En del 

kvinnor upplevde att synlig asymmetri och operationsärr ständigt påminde om deras 

bröstcancer. Trots att kvinnor upplevde förändringar av kroppen som resulterade i fysiska, 

emotionella och psykosociala konsekvenser, visar resultat även positiva upplevelser och 

tankar kring mastektomi. En del av kvinnorna ansåg att mastektomin räddat deras liv, för 

vissa kvinnor var överlevnaden viktigare än bröstet och för andra kvinnor ansågs mastektomin 

vara nödvändig för kvinnornas hälsa, även om det innebär avlägsnande av kroppsdel. 

Litteraturöversikten visar att det finns likheter och skillnader om kvinnors syn på 

mastektomi och hur de upplever sin kropp. Förhoppningsvis kommer litteraturöversikten 
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väcka tankar hos sjuksköterska och bidra till ökad kunskap om kvinnor som genomgått 

mastektomi. Författarna anser även att tankar och reflektion hos sjuksköterskan skulle kunna 

bidra till ökad förståelse för kvinnorna och deras vårdbehov. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ger en personcentrerad vård till dessa kvinnor.        
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Analys: systematisk 
analys  

Kroppsförändring efter mastektomi 
medförde att kvinnorna upplevde 
deras kropp som oförutsägbar. 
Kvinnorna upplevde att de inte var 
en fullt tillfredsställande kvinnan 
hustru, älskarinna, mor, 
arbetskamrat eller kompis. Kvinnor 
lade mycket energi på smink och 
klädsel för att visa att de var friska 
och normala vilket gav de 
självförtroende. Kvinnor kände sig 
annorlunda gentemot andra kvinnor 
då de upplevde att de inte kunde 
köpa standard och sexiga kläder i 
vanliga affärer. Kvinnorna hade 
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svårt att uttrycka sina positiva 
känslor kopplade till kvinnliga 
kroppen och en del hade 
identitetsförvirring. 

Koçan, S., & 
Gürsoy, A. 

Body Image of 
Women with 
breast Cancer 
After Mastectomy: 
A Qualitative 
Research 

2016, 
Turkey,  
J Breast Health 

Att skapa en helhetsbild 
och djup förståelse för 
kvinnor som har 
bröstcancer och hur 
mastektomi påverkar 
kroppsbilden hos 
kvinnorna 

Metod: kvalitativ. 
Urval: 20 patienter som 
genomgått mastektomi. 
Datainsamling: 
semistrukturerad intervju. 
Analys: 
tematisk analys. 

De flesta kvinnor uppgav att bröstet 
representerade kvinnlighet, skönhet, 
moderskap och attraktion.  
Kvinnors reaktion på bröstförlusten 
berodde på personliga egenskaper. 
Hos de flesta kvinnor framkallades 
negativa känslor och tankar. Övriga 
kvinnor kände hopp för att de 
fortfarande levde. Förändring av 
kroppsbild efter mastektomi 
medförde negativa effekter hos 
många kvinnor och dem såg sig själv 
som ofullständiga. Mastektomi 
medförde en negativ kroppsbild och 
kvinnor upplevde oro över sin 
relation till familjen och till andra 
människor. Kvinnors negativa 
upplevelse av kroppsbild resulterade 
i förändring i kvinnornas klädsel. 
Det kvinnliga bröstet symboliserar 
kvinnligt identitet och en 
borttagning av bröstet påverkade 
kvinnors självförtroende. Kvinnor 
upplevde att första mötet med 
operationsområdet var ansträngande. 

Piot-Ziegler, 
C., Sassi, M.-
L., Raffoul, 

Mastectomy, body 
deconstruction, 
and impact on 

2010, 
Switzerland, 

Att förstå 
konsekvenserna av 
kroppkonstruktion 

Metod: kvalitativ reflexiv 
metodologisk bakgrund.  
Urval: 19 kvinnor som 

Bröstcancer förändrade kvinnors 
relation till deras biologiska kropp 
och väcker medvetenhet om den 
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W., & 
Delaloye, J.-F. 

identity: A 
qualitative study 

British Journal of 
Health Psychology 

genom masektomi hos 
kvinnor med 
bröstcancer med hjälp 
av kroppslighet och 
identitet.  
 
 
 
 

genomgått mastektomi.  
Datainsamling: 
semistrukturerad intervju. 
Analys: tematisk analys. 
 

egna kroppen. Mastektomin innebar 
en stympning som bidrog till ärr och 
kroppen kändes asymmetrisk och i 
obalans. Kvinnors könsidentitet och 
kvinnlighet utmanades och vid 
förlust av kroppens integritet 
uppstod sorg. Mastektomi påverkade 
kvinnors relation till sin egen kropp 
och till andra människor. Kvinnor 
upplevde att deras fysiska avvikelse 
förstärkts i förhållande till de 
sociokulturella normerna. 

Shrestha, K. Psychological 
impact after 
mastectomy 
among Nepalese 
women: a 
qualitative study 

2012, Nepal,  
Nepal Medical 
College Journal   
 

Att undersöka de 
psykologiska effekterna 
av mastektomi på 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Metod: kvalitativ  
Urval: 10 kvinnor 
genomgått mastektomi.  
Datainsamling: intervju  
Analys: innehållsanalys 

Bröst förlusten var en traumatisk 
upplevelse för kvinnor. Efter 
kirurgin upplevde kvinnor osäkerhet 
kring framtiden, rädsla för sjukdoms 
återkomst, depression och ångest. 
Kroppsförändringen medförde att 
kvinnors självkänsla sänktes. 
Kvinnor uttryckte förlorat 
kvinnlighet och upplevde tomhet i 
bröstet samt svårighet i sexuella 
relationer. Kvinnor hade svårt att 
prata om deras förlorad 
kvinnligheten. 

Slatman, J., 
Halsema, A., & 
Meershoek, A. 

Responding to 
Scars After breast 
Surgery 

2016, 
Netherlands, 
Qualitative Health 
Research  

Att redogöra hur 
kvinnor ger mening till 
sina ärrade kroppar efter 
bröstcancerbehandling 
 

Metod: kvalitativ.  
Urval:10 kvinnor som 
genomgått mastektomi 
och 9 kvinnor som 
genomgått 
bröstbevarande kirurgi.  
Datainsamling: 

Mastektomi och mindre kirurgiska 
ingrepp medförde synlig asymmetri 
och synliga fula ärr, vilket påminde 
kvinnor om bröstförlusten. Kvinnor 
hade olika ställning till sin kropp 
vissa distanserade sig från den egna 
kroppen, medan andra valde att inte 
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djupintervju vid 2–3 
tillfälle, med 4–6 
månaders intervall. 
Analys: 
tolkningsfenomenologisk 
analys. 
 

göra det. Kvinnor valde att dölja sin 
asymmetriska kropp genom 
användning av bröstproteser. 
Kvinnor märkte att självkännedom 
försvann efter behandlingen. 
Mastektomi orsakar förändringar i 
fysiska känslor och även lämnar 
synliga markörer samt orsakar 
smärta och styvhet. 
Kroppsförändringen kan ge 
medvetenhet om den egna kroppen. 

 


