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Sammanfattning 

Bakgrund; Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i hela världen.  

Mastektomi är den mest omfattande bröstcancerbehandlingsformen som innebär att hela 

bröstet opereras bort. Idag finns relativt lite studier om kvinnors upplevelser av sin 

kroppsuppfattning och sexualitet i samband med mastektomi. Syfte; Att utifrån vetenskaplig 

litteratur beskriva kvinnors upplevelser av sin kroppsuppfattning och sexualitet efter 

mastektomi. Metod; Beskrivande litteraturstudie grundad på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat; Mastektomi kunde inverka på kvinnors 

kroppsuppfattning och sexualitet under lång tid. Kvinnor som genomgått mastektomi 

uppvisade påverkan på identitet och självkänsla samt i sin återhämtningsprocess. Kvinnor 

uppvisade även stress och rädsla, distansering och nedsatt sexuell hälsa i relation till 

omgivningen och framtid. Slutsats; Genom mer forskning kan hälso – och sjukvården ska ges 

ökade möjligheter att i omvårdnadsprocessen förstå och stödja drabbade kvinnor och deras 

närstående vid bröstcancersjukdom. Nyckelord; bröstcancer, sexuell hälsa, kroppsuppfattning, 

mastektomi och upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background; Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. 

Mastectomy is the most comprehensive breast cancer treatment form in which the entire 

breast surgically removed. Today there are relatively few studies on women's experiences of 

their body image and sexuality in connection with mastectomy. Aim; Based on scientific 

literature describing women´s perceptions of their body image and sexuality after 

mastectomy. Methods; Descriptive literature review based on scientific articles with 

qualitative and quantitative approach. Results; Mastectomy could affect women's body image 

and sexuality for a long time. Women who have undergone mastectomy showed the impact on 

identity and self-esteem and in their recovery process. Women also showed stress and fear, 

alienation and loss of sexual health in relation to their surroundings and future. Conclusion; 

By more research, healthcare can be given greater opportunities to the nursing process to 

understand and support the affected women and their families in breast cancer disease. 

Keywords; breast cancer, sexual health, body image, mastectomy and experience 
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1. Introduktion 

Den här litteraturstudien handlar om kvinnor, med diagnostiserad bröstcancer, som genomgått 

mastektomi och deras upplevelser av sin kroppsuppfattning och sexuella hälsa.  

1.1 Bröstcancer och mastektomi 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i hela världen. År 2008 

diagnostiserades 1,38 miljoner nya fall av bröstcancer.  Chanserna att överleva bröstcancer är 

betydligt högre i mer utvecklade länder/regioner. Enligt en rapport från IARC (International 

Agency for Research on Cancer), räknas bröstcancer till den vanligaste dödsorsaken bland 

cancersjukdomar hos kvinnor (IARC 2008).  

Prognosen för bröstcancer är att ju tidigare cancern upptäcks desto bättre prognos, men det 

beror även på graden av tumörutbredning. Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken och 

cancerformen hos medelålders kvinnor i Sverige. Chanserna att överleva bröstcancer är dock 

betydligt bättre idag än för 40 år sedan. Genomsnittsåldern för kvinnor som drabbas av 

bröstcancer ligger på 60 år och mindre än 5 % är under 40 år. År 2007 fick ca 7000 kvinnor 

och knappt 40 män diagnostiserad bröstcancer (Socialstyrelsen 2009). 

Bröstcancer utvecklas vanligtvis i mjölkgångarnas celler (duktal cancer) eller i mjölkkörtlarna 

(lobulär cancer). De flesta kvinnor upptäcker en oöm, hård knöl i bröstet eller armhålan som 

ett första symtom på ev. bröstcancer. Andra vanliga symtom är förändringar av bröstet såsom 

vätska från bröstvårtan, indragning av huden, rodnad eller utslag på bröstet. Bröstcancer 

diagnostiseras genom trippeldiagnostik som innebär; klinisk undersökning med palpation av 

brösten, mammografi och/eller ultraljud samt vävnadsprov (Socialstyrelsen 2009). 

Grundbehandlingen i bröstcancerbehandling utgörs alltid av kirurgi. Kirurgiform beror på 

tumörutbredning i förhållanden till bröstets storlek. Bröstcancer behandlas vanligtvis 

kirurgisk genom partiell mastektomi s.k. bröstbevarande kirurgi (den angripna delen av eller 

enbart det ena bröstet opereras bort). Är tumörutbredningen mera omfattande eller indikerar 

på att bli sådan, tas hela bröstet bort genom mastektomi. Efter bröstcancerkirurgiska 

behandlingar ges i regel strålbehandling, cytostatika, hormoner och/eller antikroppar (Ericson 

& Ericsson 2008). Kvinnor som genomgått mastektomi ska alltid erbjudas att få möjlighet till 

rekonstruktiv bröstkirurgi (Järhult & Offenbarti 2002).  
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Det finns även kvinnor som befinner sig i högriskzonen att utveckla bröstcancer som 

genomgår profylaktiskt mastektomi. De flesta kvinnor som genomgår profylaktisk 

mastektomi är i regel nöjda med sitt beslut eftersom ingreppet gjorts i förebyggande syfte och 

på helt andra indikationer. Tidigare studier gällande profylaktisk mastektomi har visat att 

medparten av kvinnorna ansåg att deras beslut var positivt för deras liv och hälsa (Metcalfe 

2004, Metcalfe et. al 2004).   

Trots att upplevelser av sexualitet och kroppsuppfattning borde vara en viktig del inom 

området bröstcancer, så tas de ämnena sällan upp av hälso – och sjukvården gentemot 

patienten eller hennes anhörig/närstående (Sheppard & Ely 2008).  

Kvinnor som behandlas med mastektomi har rapporterats ha mera störningar gällande sexuell 

hälsa och kroppsuppfattning än kvinnor som behandlas med lumpectomi d.v.s. avlägsna, 

vanligtvis, godartad tumör i bröstet (Dalton et. al 2009). 

1.2 KASAM 

Antonovsky (1991) talar i sin teori KASAM (”Känsla Av SAMmanhang”) om tre centrala 

begrepp; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   

Begriplighet syftar till hur inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt hanterbart. 

Information är strukturerad, sammanhängande och tydlig istället för kaotisk, oordnad, 

slumpmässig, överraskande och outgrundlig. Människan har en hög föreställning om 

begriplighet. Det hon eller han kommer att möta i framtiden förväntas vara förutsägbart 

istället för överraskande. Är det överraskande så går det åtminstone att förklara.  

Hanterbarhet syftar till den omfattning människan upplever att det finns resurser till ens 

förfogande. Resurserna är under människans egen kontroll eller kontrolleras av behöriga 

andra där tillit finns, exempelvis make eller hustru, vänner, kollegor, hälso – och 

sjukvårdspersonal. Har människan en hög känsla av hanterbarhet kommer hon/han inte känna 

sig som ett offer i en situation och tycka att livet varit orättvist utan kan istället klara sig 

igenom kriser. 

Meningsfullhet syftar till i vilken omfattning människan känner att livet har en känslomässig 

innebörd. Utmaningar ses som positiva snarare än tvärtemot. Däremot innebär det inte att 

människan inte känner sorg om hon eller han exempelvis insjuknar och måste genomgå en 
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operation. När ofrivilliga upplevelser inträffar innebär meningsfullhet också att kunna 

konfronteras med utmaningen och ta sig igenom den (Antonovsky 1991).  

1.3 Kroppsuppfattning och sexuell hälsa 

Människokroppen har den yttre delen som speglar utseendet och den inre delen som står för 

upplevelse. Det är genom sin kropp som människan upplever sitt inre och omvärlden 

(Kristoffersen, Nordstedt & Skaug 2005). Kroppsuppfattning kan definieras genom individens 

egna tankar, känslor, tolkningar och livserfarenheter som berör den egna kroppen (Grogan 

1999). Hurdan kroppsuppfattning individen har står i relation till att främja god hälsa och det 

influeras av personlighet, samhälleliga och kulturella värderingar och psykosociala aspekter. 

Att ha en intakt kropp är byggstenen för psykosocial och fysisk hälsa och för kvinnor är det 

inte ovanligt att mediala och samhälleliga normer har inverkan på den egna 

kroppsuppfattningen (Chan 2010). WHO (2002) skiljer på sexualitet och sexuell hälsa och 

definierar begreppen enligt; 

 “Sexuality refers to a core dimension of being human which includes sex, gender, sexual and 

gender identity, sexual orientation, eroticism, emotional attachment/love, and reproduction. It 

is experienced or expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, activities, 

practices, roles, relationships. Sexuality is a result of the interplay of biological, 

psychological, socio-economic, cultural, ethical and religious/spiritual factors. While 

sexuality can include all of these aspects, not all of these dimensions need to be experienced 

or expressed. However, in sum, our sexuality is experienced and expressed in all that we are, 

what we feel, think and do.” 

“Sexual health is the experience of the ongoing process of physical, psychological, and 

sociocultural well being related to sexuality. Sexual health is evidenced in the free and 

responsible expressions of sexual capabilities that foster harmonious personal and social 

wellness, enriching individual and social life. It is not merely the absence of dysfunction, 

disease and/or infirmity. For Sexual Health to be attained and maintained it is necessary that 

the sexual rights of all people be recognized and upheld.” 

En förändrad kropp vid cancersjukdom innebär inte bara fysiska kännemärken på sjukdom 

utan även psykiska och psykosociala förändringar för den drabbade. En dansk studie 

(Rasmussen et. al 2010) undersökte hur personer som överlevt cancer, upplevde sina 

kroppsliga förändringar och förändrade utseende av olika behandlingar (kirurgi, 
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strålbehandling och/eller cytostatikabehandling). Deltagarna beskrev hur de upplevde att 

deras förändrade kropp blev föremål för central uppmärksamhet, för dem själva och/eller 

omgivningen, trots att de inte längre var sjuka. De kroppsliga förändringarna var inte heller 

alltid synliga för omgivningen eftersom den drabbade många gånger försöka dölja det för 

omgivningen. 

I vår tid har brösten en framträdande roll genom samhälleliga, psykologiska, kommersiella, 

kulturella och erotiska normer. Brösten symboliserar både liv och näring, sexualitet kontra 

sjukdom och död. Oavsett bröstens storlek och form, drabbad av sjukdom eller att får vara 

friska, så kommer brösten alltid att vara en del av kvinnans kropp (Yalom 1997). 

1.4 Problemformulering 

Idag finns relativt lite studier om kvinnors upplevelser kring sexualitet och kroppsuppfattning 

i samband med mastektomi. Genom att i större omfattning kartlägga kvinnors upplevelser kan 

hälso – och sjukvården bidra till ökat stöd och förståelse för de kvinnor som drabbas och i sin 

tur ev. förbättra deras livskvalitet (Sheppard et al. 2008). Framförallt spelar sjuksköterskan en 

viktig roll och behöver verktyg för att genom omvårdnadsåtgärder kunna bidra till att främja 

den sexuella hälsan hos kvinnor med bröstcancer (Bakewell & Volker 2005). I introduktionen 

framgår att det saknas forskning inom området kvinnor med bröstcancer upplevelser kring 

sexuell hälsa och kroppsuppfattning efter mastektomi varför föreliggande studier fokuserar på 

ämnesområdet. 

1.5 Syfte 

Syftet med den här studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva kvinnors, opererade 

för bröstcancer, upplevelser av sin kroppsuppfattning och sexualitet/sexuella hälsa.   

1.6 Frågeställningar 

Hur beskriver litteraturen kvinnors upplevelse av sin kroppsuppfattning och 

sexualitet/sexuella hälsa efter mastektomi?  

Finns reliabilitet/validitet och trovärdighet beskriven och diskuterad i valda vetenskapliga 

artiklar med kvantitativ respektive kvalitativ ansats? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Den här studien utgjordes av en beskrivande litteraturstudie med vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ och kvantitativ ansats (Forsberg & Wengström 2003). 

2.2 Databaser  

Författarna fann att databasen PsychINFO gav mest tillfredställande resultat. Se Tabell 1 

Sökning gjordes parallellt i databasen CINAHL som gav nästan lika tillfredställande resultat i 

form av samma utfall av artiklar som framkom i databasen PsychINFO. Författarna gjorde 

även sökning i databasen MedLine och fann dubbletter av artiklar men ändå inte lika 

tillfredställande resultat som i föregående databaser.  

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Författarna använde engelska sökorden; mastectomy, sexual health, body image, breast cancer 

och experience.  

Sökorden användes på ett systematiskt sätt och enligt booleanska söktermer (AND, OR, 

NOT). Författarna begränsade sökningen till artiklar skrivna på engelska och som gick att få 

fram i fulltext format, publicerade mellan åren 2000 – 2010 med kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Se Tabell 1.  

Författarna inkluderade artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats utifrån författarnas 

frågeställning och syfte. Artikelsökning utfördes november år 2010 till februari/mars år 2011.  

Inklusionskriterier för valda artiklar var kvinnor i åldern från 20 år och äldre med 

diagnostiserad bröstcancer, som genomgått mastektomi samt deras upplevelser av sexuell 

hälsa och kroppsuppfattning.  

För att begränsa litteraturstudien valde författarna att exkludera artiklar som innefattade 

studier gjorda på kvinnor som genomgått profylaktiskt mastektomi. Det framgår i 

introduktionen att bröstcancer hos män inte är lika vanligt som hos kvinnor. Med anledning av 

det valde författarna att även exkludera män med bröstcancer.   
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Tabell 1 Databaser, sökord och valda källor 

Databas Sökterm Antal 

träffar 

Valda källor 

(exl. dubbletter 
PsychINFO 

 

”breast cancer” AND ”sexual health” 54 2 

PsychINFO ”breast cancer” AND ”sexual health” AND ”body image” 32 2 

PsychINFO ”mastectomy” AND ” sexual health” AND ”body image” 8 5 

PsychINFO ”breast cancer” AND ”experience” AND ”body image 71 3 

PsychINFO ”mastectomy” AND ”experience” AND ”body image” 28 3 

Totalt 

 

Relevans för studiens syfte  X Totalt 15 

 

2.4 Dataanalys 

Artikelgranskning av valda källor gjordes utifrån deras kvalitativa innehåll med 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar (Forsberg et. al 2003). Artiklarna 

lästes först utifrån deras abstrakt. Därefter valdes artiklar ut och författarna läste artiklarna 

mera ingående med fokus på artiklarnas syfte, metod och resultat, och hur de förhöll sig i 

relation till författarnas frågeställningar och inklusionskriterier.  

Författarna läste valda artiklar tillsammans och sammanställde artiklarnas design, metod, 

dataanalys och kvalitet. Valda artiklar jämfördes gällande likheter och skillnader. 

Sammanställning av valda artiklars resultat redovisades i olika klassificeringar utifrån 

författarnas frågeställningar. Klassificeringarna utgick från vad författarna fann i artiklarna 

som var genomgående gemensamma nämnare i de valda artiklarna. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Studien är en litteraturstudie och författarna har därmed inte behövt söka anstånd hos någon 

etisk kommitté. Ämnesområdet är sen tidigare, dokumenterad kunskap i vetenskapliga artiklar 

av de ursprungliga forskarna.  

Författarna såg dock över om etiska överväganden hade gjorts av ursprungsforskarna i varje 

enskild artikel. Författarna redovisade alla artiklar som uppfyllt urvalskriterierna och studiens 

syfte, på ett objektivt sätt utan att utesluta någonting p.g.a. sina egna åsikter.  

Författarna ville även med sin studie, i enlighet med ICN:s (International Council of Nurses) 

etiska kod för sjuksköterskor, belysa och främja det kontinuerliga lärandet och den 

professionella kompetensen för allmänsjuksköterskan (ICN, 2008).  
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3. Resultat 

3.1 Kvinnors upplevelser av sin kroppsuppfattning och sexualitet/sexuell hälsa efter 

mastektomi 

3.1.1 Identitet och självkänsla 

I västvärlden är kvinnans bröst en central del för hennes självkänsla, könsidentitet och 

kroppsliga integritet. Att genomgå mastektomi kan därför bli ett angrepp på kvinnligheten och 

synen kvinnan har på sig själv som ”fullkomlig kvinna” (Anagnostopoulos et. al 2009).  

I första skedet av bröstcancersjukdomen splittrades många gånger kvinnans identitet. 

Bröstcancerpatienters försämrade självkänsla kan ses som ett resultat av att kroppen 

genomgår progressiva behandlingar. Att hantera förlusten av ett eller båda brösten står i nära 

relation till självkänsla, identitet och sexualitet. En del kvinnor har beskrivit påverkan på sina 

identitetskänslor i form av sorg och förlust av sina bröst. Kvinnor erbjuds bröstproteser 

(specialtillverkad bh med inlägg så det ser ut som kvinnan har 2 bröst då hon bär kläder) för 

att kunna kompensera och hantera förlusten av bröstet/en. Men en nedsatt självkänsla i 

relation till hur kvinnan uppfattar sin kropp, kan dock aldrig ersättas av bröstproteser 

(Björkman et. al 2008, Sertoz et. al 2009, Hefferon et. al 2010).  

En studie (Forbair et. al 2006) som genomförts i USA bland yngre kvinnor som genomgått sin 

första bröstkirurgiska bröstcancerbehandling som innefattade bl a mastektomi, visade däremot 

att det vanligaste problemet kring kroppsuppfattning var viktminskning/ökning, håravfall och 

oro för att ev. partner inte skulle förstå kvinnans känslor. Dålig självkänsla, generande över 

sin kropp, oro för sexuell attraktionskraft och känslan av att känna sig mindre feminin, 

tillhörde inte de vanligaste problemen.  

3.1.2 Stress och rädsla 

BITS (Breast-Impact of Treatment Scale) fokuserar på stress, ångest och sexualitet och ger 

möjlighet att mäta livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer efter genomgången 

bröstkirurgi. Mätningar genomförda med BITS har visat att kvinnors känslor kring sin 

kroppsuppfattning efter mastektomi kan ses som en stressreaktion p.g.a. förlust av bröstet, 

både traumatisk stress, psykiskt påfrestning och sexualitet (Frierson et. al 2006).   
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En australiensisk intervjustudie (Hefferon et. al 2010) visade att kvinnor upplevde ett inre 

kaos och oro och en stor psykisk omställning i livet i relation till sin kroppsuppfattning och 

sexualitet efter bland annat mastektomi och sin avslutade bröstcancerbehandling. Rädsla, oro 

inför framtiden, oro att återinsjukna och tankar om att män, speciellt kvinnans partner eller 

framtida partner, skulle anse kvinnan som oattraktiv tillhörde inte några ovanliga känslor i 

samband med bröstcancer och mastektomi. Kvinnorna berättade om sin rädsla för att anses 

oattraktiv efter mastektomi, inte känna sig feminina och en del trodde att de inte längre kunde 

fortsätta vara sexuellt aktiva.  

3.1.3 Distansering och att leva utan sitt bröst 

I en australiensisk studie (Manderson et. al 2007) berättade några deltagande kvinnor om sina 

bröst som en avskild del och sig själv som en del. Frånvaro av brösten omfattade inte bara en 

kroppsdel utan hela kroppen och kvinnans personlighet. Förhållandet till sin förändrade kropp 

beskrevs av kvinnor som distanserande från omgivningen, sin partner och även sig själv. 

Framförallt i första skedet efter mastektomi relaterade kvinnorna till starka medicinska termer 

då de beskrev känslorna kring sina bröst. Ord som exempelvis klämmor, blod, fula, 

infekterade, svullna och borta, var vanligt förekommande.  

Självkänslan kan inverka negativt på hur kvinnan väljer att framhäva sitt utseende efter 

mastektomi. Att anstränga sig mera för att kunna bibehålla sitt utseende kan ses som en 

skyddsfaktor för att kvinnan ska kunna anpassa sig till sin förändrade kropp. Kvinnor har i 

studier berättat att det påminns om vad de gått igenom då de ser sina operationsärr.  Kvinnor 

har uppgett att de känt sig vanskapta och klätt sig annorlunda, mot för då de var friska, genom 

att försöka ”dölja” sina bröst och vara mer noggrann vid sina klädval. En del kvinnor beskrev 

hur de grundligt gick igenom sin garderob för att rensa bort åtsittande och urringade 

klädesplagg (Moreira et. al 2010, Manderson et. al 2007, Thomas-McLean 2005).   

En viktig aspekt gällande den förväntade kroppsuppfattningen är vilken typ av kirurgisk 

bröstoperation som kvinnan har genomgått. En portugisisk studie (Moreira et. al 2010) visade 

att kvinnor som genomgått mastektomi hade högre nivåer av skam och kände sig mer 

missnöjda med sitt utseende än kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi.  

En grekisk studie (Anagnostopoulos et. al 2009) visade att kvinnor som genomgått 

mastektomi kontra lumpectomi, upplevde högre nivåer av missnöje med sitt utseende och 

kände sig mindre självsäkra. Kvinnor som genomgått mastektomi hade även en ökad 
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självmedvetenhet om sitt utseende och undvek i större omfattning kontakt med andra 

människor. Studien visade även att kvinnor som behandlats med mastektomi hade högre 

nivåer av kroppslig stigmatisering, exempelvis att försöka dölja sin kropp.  

 

3.1.4 Sexualitet och sexuell hälsa 

En amerikansk studie (Avis et. al 2004) gjorde mätningar med CARES (the Cancer 

Rehabilitation Evaluation System) och studien visade att mastektomi var förenat med stora 

problem gällande både kroppsuppfattning och sexuellt intresse. Cytostatikabehandling var 

dock förenat med större problem gällande kvinnans sexuella funktion. Ytterligare en 

amerikansk studie (Taylor et. al 2002) visade att olika bröstcancerbehandlingars kombinerade 

effekt hade inverkan på kvinnans sexuella attraktionskraft. Valet av kombinationsbehandling, 

ansågs vara särskilt viktigt eftersom det idag, ur medicinskt perspektiv, råder konsensus att 

alla patienter med bröstcancer bör behandlas med cytostatika. Studien visade även att 

patienter som genomgått lumpektomi och behandlades med cytostatika hade större oro kring 

sin sexuella attraktivitet än kvinnor som genomgått mastektomi och fått cytostatika. Bland de 

kvinnor som genomgått mastektomi och inte fått cytostatika visade den gruppen att de hade 

större oro kring sin sexuella attraktivitet. 

En turkisk studie (Karabulut et. al 2009) visade att fler än hälften av kvinnorna upplevde 

minskad sexuellt intresse och sexuell aktivitet, framförallt hos kvinnor som genomgått 

mastektomi. Cytostatikabehandling, ansåg forskarna, hade betydande del i hur stor omfattning 

kvinnorna var sexuellt aktiv.  

Mastektomi har även visat sig medföra postoperativa störningar hos kvinnor. I en svensk 

studie (Björkman et. al 2008) berättade kvinnor om smärtproblematik, känselstörningar och 

svaghet på den sida de blivit opererade. Det i sin tur hade negativ inverkan på deras sexuella 

lust och hur pass sexuellt aktiv kvinnorna var. 

3.1.5 Relationer med partner och omgivningen 

Hälften av deltagande kvinnor, i en turkisk studie (Avci et. al 2009) ansåg att mastektomi 

skulle få negativa effekter på deras relation med sin respektive make. Kvinnorna berättade att 

de trodde att deras partner skulle reagera negativt på kvinnans förändrade kropp. Sådana 

antagande, ansåg forskarna, kunde påverka kvinnans relation till sin make negativt i 

framtiden. Däremot visade studiens mätningar att majoriteten av kvinnorna inte kände 
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uppgivenhet gällande framtiden. Att kvinnorna inte helt och hållet uttryckte uppgivenhet tyder 

på att de hade möjlighet att ha ett positivt förhållningssätt för att kunna hantera sin sjukdom. 

Kvinnans negativa inställning ansågs vara en övergående fas och kunde minska allt eftersom 

bröstcancersjukdomen fortlöpte.  

Starka och positiva förändringar i kvinnans äktenskap ansågs minska kvinnans känsla av 

hopplöshet och därmed gav det bättre möjligheter att få mera stöd av sin make (Avci et. al 

2009).  

Studier gjorda i Turkiet och Tyskland (Avci et. al 2009, Zimmerman et. al 2010) visade att 

kvinnors tillfredställelse i relation till kroppsuppfattning upplevdes mer positiv om kvinnan 

upplevde att hennes partner accepterade hennes kroppsförändring. Även kvinnors oro och 

ängslan minskade om de upplevde att deras partner hade en positiv syn på kvinnans kropp 

efter mastektomi. Den äktenskapliga anpassningen efter mastektomi stod inte i direkt relation 

till graden av uppgivenhet i samband med ingreppet, utan berodde till större del på att det 

fanns svaga familjeförhållanden sen tidigare och kvinnans antagande om hur hon trodde att 

hennes make uppfattade hennes kropp. Hur maken accepterade kvinnans förändrade kropp 

berodde till viss del på hur kvinnan själv hanterade sin förändrade kropp.  

Olika copingstrategier hos par kunde bidra till att de kunde skapa ett sammanhang 

tillsammans och kvinnan kunde känna tillfredställelse i att hennes make kunde acceptera 

hennes kropp efter mastektomi. Även kvinnans tillfredställelse i äktenskapet stod i relation till 

en bättre upplevd acceptans hos hennes partner gällande hennes kroppsuppfattning (Avci et. al 

2009, Zimmerman et. al 2010).  

3.1.6 Framtid och återhämtning 

Hefferons studie (Hefferon et. al 2010) visade att rädsla för att återinsjukna kunde bidra till 

hur kvinnan accepterar sin nya kropp. Brittiska kvinnor berättade om sin kamp för att återta 

kontrollen över sin kropp, rädslan för att återinsjukna, att kroppen blivit en övergående 

påminnelse om sin dödlighet och att kunna acceptera sin nya kropp. Kvinnans 

återuppbyggnadsprocess kan även bidra till PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) som ett 

resultat av att kvinnan genomgått ett fysiskt trauma, exempelvis mastektomi. Tidslinjen från 

negativa till positiva fysiska och psykiska förändringar i återhämtningsprocessen har visat sig 

ha betydelse för utveckling av PTSD. PTSD är i många fall ofrånkomligt i samband med 

mastektomi eller annan bröstcancerkirurgisk behandling. Kopplingen mellan PTSD och 
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fysiska trauman kan bidra till fortsatt utveckling för att kunna stödja kvinnor med bl a 

bröstcancer i deras återhämtningsprocess och kunna hantera PTSD. Trots 

bröstcancersjukdomen och genomgången mastektomi eller annan bröstcancerkirurgisk 

behandling, har flertalet kvinnor beskrivit att de hade positiva känslor kring framtiden och att 

sjukdomen trots allt stärkt dem som individer. Framförallt stöd från anhöriga/närstående och 

sjukvårdspersonal ansågs ha en stor betydelse för att kvinnan skulle kunna känna inre styrka 

(Hefferon et. al 2010).  

I en kanadensisk studie (Thomas - McLean 2005) berättade kvinnor om hur de upplevde sin 

kropp och sig själv i samband med tillfrisknandet av sin sjukdom. En av kvinnorna berättade 

att hon gillade sin kropp bättre nu och kände sig både bekväm med sin kropp, sin personlighet 

och att hon de senaste åren börjat tycka om sig själv alltmer. En annan kvinna berättade att det 

handlar om att ta till vara det som är mellan det negativa och positiva. Att det handlade om att 

kunna anpassa sig till sin nya kropp för att kunna få en fungerande vardag Men trots att 

kvinnorna i studien ofta talade om att acceptera sin förändrade kropp, påmindes de ständigt 

om sin sjukdom även efter avslutad bröstcancerbehandling. Att överleva bröstcancer är en 

livslång process för kvinnan och hälso - och sjukvården ansågs har stor betydelse för att 

kunna bidra till ett stort stöd.  Positiva upplevelser har beskrivits av kvinnor i studier 

(Björkman et. al 2008, Hefferon et. al 2010) som att ”lyssna” till sin kropp på att helt annat 

sätt än tidigare. Kvinnorna har beskrivit processen att tillfriskna som att förvandlas från puppa 

till fjäril, framförallt då cytostatika ingick i deras behandling. En gemensam nämnare för 

kvinnorna var deras livskraft att vilja överleva sin bröstcancersjukdom. Positiva aspekter 

kring bröstcancer beskrivs av kvinnorna som att få en ny medvetenhet och positiv relation till 

sin kropp efter genomgången bröstcancersjukdom och att kunna anpassa sig psykosocialt i ett 

senare skede. 
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3.2 Beskrivning av artiklars validitet/reliabilitet och trovärdighet 

Tabell 2 Sammanställning av artiklar  

Författare, 

publiceringsår 

och titel 

 

Syfte Undersöknin

gs-grupp och 

antal 

patienter ** 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Validitet/Reliabilitet/Trovärdighet 

Anagnostopoul

os et. al (2009) 
Body Image of 

Greek Breast 

Cancer Patients 

Treated with 

Mastectomy or 

Breast 

Conserving 

Surgery 

Att bedöma och 

jämföra 

kroppsuppfattning 

hos kvinnor med 

BC, som 

genomgått 

bröstbevarande 

kirurgi eller 

mastektomi, och 

friska kvinnor. 

 

Kvinnor med 

BC som 

genomgått 

mastektomi 

och 

bröstbevarand

e kirurgi och 

friska 

kvinnor. 

n = 70 

kvinnor med 

BC 

n = 70 friska 

kvinnor 

Strategiskt urval 

gällande samtliga 

deltagare via onkologisk 

klinik (de friska 

kvinnorna gick på 

rutinmässig 

mammografi) 

10-item Body Image 

Scale (BIS) för att mäta 

upplevd 

kroppsuppfattning, 

förändringar och oro 

efter BC.  

Hierarkisk 

regressionsanalys 

Exploratory factor 

analysis (EFA) 

Parallellanalys 

(PA)  

Bekräftande 

faktoranalys 

(CFA)  

BIS är validitetstestad utifrån GHQ (the 

General Health Questionnaire). 

Reliabilitet beräknad enligt Cronbach´s 

Alpha. 

Avci et. al 

(2009) 

Women´s 

marital 

adjustment and 

hopelessness 

levels after 

mastectomy 

 

Beskriva samband 

mellan hopplöshet 

och äktenskaplig 

anpassning hos 

kvinnor med BC 

som genomgått 

mastektomi 

Kvinnor med 

BC som 

genomgått 

mastektomi 

 

n = 59 

Beskrivande 

frågeformulär; The 

Dyadic adjustment scale 

och Beck´s hopelessness 

scale. 

Mann Whitney U-

test 

Kruskal-Wallis 

test 

The Dyadic adjustment scale och 

Beck´s hopelessness scale är 

validets/reliabilitetsberäknade. 

 

 

Avis et. al 

(2004) 

Psychosocial 

problems 

among younger 

women with 

breast cancer 

Att beskriva 

problemområden 

och symtom med 

hjälp av 

multivariabla 

analyser, hos 

yngre kvinnor (< 

50 år) med BC. 

Kvinnor med 

BC stadie I – 

III som bl a 

genomgått 

mastektomi.  

n = 204 

kvinnor av 

264 

tillfrågade 

(målet var att 

få ihop minst 

200 deltagare) 

Enkäter med 

standardiserade öppna 

frågor utifrån the Cancer 

Rehabilitation 

Evaluation System 

(CARES) 

Deskriptiv analys 

för att kunna 

identifiera 

problemområden 

och därefter för att 

kunna identifiera 

faktorer som 

förknippades med 

problemområden. 

CARES är validitets och 

reliabilitetstestat.  

Björkman et. al 

(2008) 

Phantom Breast 

and Other 

Syndromes 

After 

Mastectomy: 

Eight Breast 

Cancer Patients 

Describes Their 

Experience 

Over Time: A 

2-Year Follow-

up Study 

Att beskriva  

kvinnors, som 

genomgått 

masktektomi, 

upplevelser av 

fantomsmärtor 

och samtidigt 

jämföra med 

andra patienters 

fantomsmärtor 

som genomgått 

olika typer av 

amputation. 

Kvinnor med 

BC som 

genomgått sin 

första 

mastektomi. 

Kvinnor som 

genomgått 

radikal 

mastektomi.  

Ålder 25 – 80 

år.  

n = 8 av 11 

tillfrågade 

Deltagarna ingick i en 

pågående studie gällande 

patienter, som genomgått 

någon form av 

amputation..  

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer, med 

öppna frågor, vid 4 

tillfällen/deltagare under 

en 2 års period – 1 mån, 

6 mån, 1 år och 2 år efter 

mastektomi.  

 

Narrativ analys av 

intervjuer i 

kombination med 

diskurs analys 

(samlingsnamn 

för teorier 

och metoder som 

används för att 

studera 

organisationen av 

tal och skrift). 

Därefter 

sammanställning 

av material till 4 

teman. 

Resultatdiskussionen visar att 

deltagarnas berättelser stämmer överens 
med litteraturen.  

 

Studien stödjer tidigare forskning om 
psykosociala och kulturella faktorer i 

relation till erfarenhet kring 

fantomupplevelser av bröstkirurgi.  
 

 

 

**Anmärkning. BC = Bröstcancer  
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Tabell 2 Forts. 

Författare, 

publiceringsår 

och titel 

 

Syfte Undersöknin

gsgrupp och 

antal 

patienter ** 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Validitet/Reliabilitet/Trovärdighet 

Elmir et. al 

(2010) Against 

all odds: 

Australian 

women´s 

experience of 

recovery from 

breast cancer 

Att beskriva 

kvinnors 

återhämtning 

efter 

bröstcancerkirur

gisk behandling 

Kvinnor 

under 50 år 

som 

genomgått 

kirurgisk 

bröstcancerbe

handling 

varav 2 

genomgått 

mastektomi 

och 2 

lumpektomi  

n = 4 

Strategiskt urval. 

Femenologisk kvalitativ 

metod. 

Ljudinspelade semi-

strukturerade, enskilda 

intervjuer öga-mot-öga.  

Beskrivande berättelser av 

deltagarna hur de upplevt 

återhämtning och känslor i 

samband med kirurgisk 

bröstcancerbehandling. 

Transkription och 

tematisk analys.  

 

Dataanalys 

gjordes enligt 

holistiskt synsätt 

och selektiv 

strategi. 

Respondenterna 

kontaktades per 

telefon om deras 

berättelse 

behövdes 

förtydligas.  

 

Författarna redovisar några av de frågor 

som användes och respondenterna 

avidentifierades och presenterades 

under pseudonym. 

 

Trovärdigheten i resultatet från 

intervjuerna stämmer överens med 

tidigare litteratur visar 

resultatdiskussionen.  

 

Forbair et. al 

(2006) Body 

image and 

sexual problem 

in young 

women with 

breast cancer 

Fastställa 

frekvens och 

skillnad i 

kroppsuppfattni

ng och sexuella 

problem de 

första 

månaderna efter 

bröstcancerbeha

ndling hos 

kvinnor < 50 år. 

Kvinnor med 

BC i åldern 

22 – 50 år i 

olika former 

av relationer 

(gifta, sambo 

eller särbo) 

som ingick i 

en pågående 

projekt som 

handlade om 

bröstcancer 

bland unga 

kvinnor 

n = 391 av 

549 

tillfrågade 

 

 

Enskilda intervjuer 

Frågeformulär; Medical 

Outcomes Study Short 

form (MOS SF – 36), 

Rosenberg´s Self-Estem 

Scale (RSES) för att kunna 

mäta sexuell aktivitet, 

kroppsuppfattning och 

sexuella problem bland 

sexuellt aktiva kvinnor. 

Chi-2-test 

T-test 

Logistisk 

regressionsanalys 

MOS SF – 36 och RSES är validitets 

och reliabilitetstestade. 

  

Reliabilitet beräknad enligt Cronbach´s 

Alpha. 

 

Frierson et. al 

(2006)  Body 

Changes Stress 

for Women 

With Breast 

Cancer: The 

Breast-Impact 

of Treatment 

Scale 

Att utveckla 

BITS (Breast-

Impact of 

Treatment 

Scale) genom 

att jämföra med 

andra 

instrument 

Kvinnor med 

BC, stadie II 

och III som 

genomgått 

mastektomi. 

 

n = 194 av 

227 

rekryterade 

Frågeformuläret BITS 

testat mot övriga 

instrument bl a  

Body Satisfaction Scale 

(BSS), Sexual Depression 

Scale of Sexuality Scale 

(DSSS)Impact of Events 

Scale (IES) 

 

Hierarkisk 

regressionsanalys 

Studien är innehållsvaliderad enligt 

Maximum Wishart Likelihood 

discrepancy function. 

 

Reliabilitet beräknad enligt Cronbach´s 

Alpha 

Hefferon et. al 

(2010) 

Transforming 

From Cocoon 

to Butterfly: 

The Potential 

Role of the 

Body in the 

Process of 

Posttraumatic 

Growth 

Att undersöka 

PTSD 

(posttraumatisk 

stressyndrom) 

hos kvinnor 

som överlevt 

bröstcancer och 

kvinnors 

kroppsuppfattni

ng efter 

bröstcancerbeha

ndling 

Kvinnor som 

överlevt 

bröstcancer 

och bl a 

genomgått 

mastektomi.   

n = 10 

Rekrytering genom 

målmedveten provtagning 

från en redan pågående 

studie. Deltagarna fick 

informationsblad som 

beskriver PTSD 

(posttraumatiskt 

stressyndrom). Kvinnor 

som trodde sig ha upplevt 

PTSD ombads att beskriva 

sina erfarenheter i 

intervjuer.  

 

Transkription av 

intervjuer för 

femenologisk 

analys enligt IPA 

(en form av 

tematiskt 

analysverktyg), 

för att kunna delas 

in i 3 mindre 

teman. 

 

För att kunna kvalitetssäkra 

intervjuerna, och få med så mycket 

detaljer som möjligt, bokfördes allting 

av en notarie.  

 

IPA har ännu inte använts för att förstå 

PTSD och dess validitet kan inte 

uppnås genom traditionellt kvantitativa 

metoder.  

 

 

**Anmärkning. BC = Bröstcancer  
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Tabell 2 Forts. 

Författare, 

publiceringsår 

och titel 

 

Syfte Undersöknin

gsgrupp och 

antal 

patienter ** 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Validitet/Reliabilitet/Trovärdighet 

Karabulut et. al 

(2009) Sexual 

Desire and 

Satisfaction in 

Sexual Life 

Affecting 

Factors in 

Breast Cancer 

Survivors After 

Mastectomy 

Att jämföra 

effekterna av 
bröstcancerbehand

ling och 

personlighetsdrag 
hos kvinnor med 

BC. 

Gifta kvinnor 

med BC som 

genomgått 

mastektomi. 

n = 123 av 

123 

tillfrågade 

Bekvämlighetsurval från en 

studiegrupp. 

Frågeformulär: Femininity and 

body image subscale 

Pearson´s  

correlation 

coefficient 

 

Frågeformulären är validitetstestade. 

Reliabilitet beräknad enligt 

Cronbach´s Alpha.  

Manderson et. 

al (2007) The 

Absent Breast: 

Speaking of the 

Mastectomied 

Body 

Att undersöka och 

beskriva hur 

kvinnor, med BC, 

pratar och 

beskriver sina 

bortopererade 

bröst. 

Kvinnor som 

fått ena eller 

båda brösten 

bortopererade 

pga. 

mastektomi i 

samband med 

BC eller 

profylaktisk 

mastektomi. 

 

Kvinnorna 

deltog i en 

pågående 

studie om 

kroppsliga 

förändringar, 

kronisk 

sjukdom, 

funktionshind

er och social 

integration. 

 

Åldern bland 

deltagande 

kvinnor var 

35- 78 år med 

en medelålder 

på 58 år 

 

n = 20 

kvinnor 

 

“Snöbolls”urval och personlig 

remiss. 

 

Löst strukturerade och öppna 

frågor.  

Enskilda ljudinspelade 

intervjuer öga-mot-öga.  

18 av kvinnor fick hemskickat 

frågeformulär pga. deras 

bostadsort utgjorde geografiska 

svårigheter att kunna 

genomföra intervju öga-mot-

öga.  

 

Deltagarna fick även möjlighet 

att spela in sin intervju på 

kassettband på hemorten för att 

returnera tillbaka materialet till 

forskarna. 

 

Transkription 

av insamlade 

frågeformulär 

och inspelat 

ljudmaterial 

för tematisk 

analys. 

 

Studiens resultat stämde överens med 

och har diskuterats gällande vad som 
är typiska upplevelser, enligt 

litteratur, för kvinnor i deras 

situation.  
 

I resultatet refererar och diskuterar 

forskarna till litteratur som stödjer 
det som framkommit i deras 

intervjuer. 

 

Trovärdigheten i resultatet från 

intervjuerna stämmer överens med 

tidigare litteratur visar 

resultatdiskussionen.  

 

 

**Anmärkning. BC = Bröstcancer  
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Tabell 2 Forts. 

Författare, 

publiceringsår 

och titel 

 

Syfte Undersöknings

grupp och 

antal patienter 

** 

Datainsamlingsmetod Dataanalys Validitet/Reliabilitet/Trovärdighet 

Moreira et. al 

(2010) A 

longitudinal 

study about the 

body image and 

psychosocial 

adjustment of 

breast cancer 

patients during 

the course of 

the disease  

 

Att jämföra 

skillnader av 

kroppsuppfattning 

hos kvinnor med 

BC som 

genomgått 

bröstcancerkirurgi

sk behandling bl a 

mastektomi. Samt 

undersöka olika 

prediktora 

betydelser av 

kroppsuppfattning 

i relation till 

psykosocial 

anpassning 

gällande första 

skeendet av 

bröstcancerbehand

ling. 

Kvinnor med 

BC som 

genomgått 

bröstcancerkirur

gisk behandling 

bl a 

mastektomi. 

n = 56 av 87 

tillfrågade 

6 olika mätinstrument 

har använts; The 

Hospital Anxiety and 

Depression Scale 

(HADS), The body 

shame subscale of the 

Experience of Shame 

Scale (ESS), The 

Derriford Appearance 

Scale 24 (DAS24), 

The Appearance 

Schemas Inventory – 

Revised (ASI-R) och 

the World Health 

Organization Quality 

of Life-bref 

(WHOQOL-Bref) för 

att mäta förutsägelser 

av kroppsuppfattning  

och psykosocial 

anpassning,. 

Datainsamling skedde 

vid 2 tidpunkter; i 

samband med 

sjukhusvistelse direkt 

efter avslutad 

operation och 6 

månader efter avslutad 

adjuvant behandling. 

ANOVA 

MANOVA 

Pearson´s  

correlation 

coefficient 

 

Mätinstrumenten är validitetstestade. 

Reliabilitet beräknad enligt Cronbach´s 

Alpha 

Serotz et. al 

(2009) Body 

image and self-

esteem in 

somatazing 

patients 

Att jämföra och 

beskriva 

självkänsla n hos 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi, friska 

personer och 

patienter med 

somatoform 

syndrom. 

Kroppsuppfattni

ng och 

självkänsla 

undersöktes hos 

friska personer, 

kvinnor med 

BC som 

genomgått 

mastektomi och 

patienter med 

somatoform 

syndrom. 

 

n = 128 varav 

50 med BC 

 

Frågeformulären; 

Body Cathexis Scale 

(BCS) & Rosenberg ´s 

Self-Estem Scale 

(RSES) 

Semi-strukturerad 

intervju; Structured 

Clinical Interview for  

DSM-IV (SCID-I) 

ANOVA 

Chi-2-test 

Mann Whitney U-

test 

Pearson´s  

correlation 

coefficient 

 

Avsaknad av mätverktyg för att kunna 

beskriva validitet/reliabilitet.  

 

**Anmärkning.** BC = Bröstcancer  

 

 

 

 



~ 16 ~ 

 

Tabell 2 Forts. 

Författare, 

publiceringsår 

och titel 

 

Syfte Undersökningsgrupp 

och antal patienter 

** 

Datainsamlingsmet

od 

Dataanalys Validitet/Reliabilitet/Trovärdighet 

Taylor et. al 

(2002) 

Treatment 

regimen sexual 

attractiveness 

concerns and 

psychological 

adjustment 

among Afro 

American 

breast cancer 

patients 

 

Att beskriva 

och jämföra 

hur 

afroamerikans

ka kvinnor 

som 

genomgått 

mastektomi 

och 

lumpektomi 

upplevde sin 

sexuella 

hälsa. 

Afroamerikanska 

kvinnor med BC stadie 

I-III (90 % stadie I – 

II) som genomgått 

olika behandlingar 

varav 53 % genomgått 

mastektomi 

n = 91 av 148 

tillfrågade 

Randomiserande 

urval.  

Frågeformulär; 

CARES och MHI 

(Mental Health 

Inventory) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Studien utfördes i 2 

steg efter avslutad 

behandling. 

Regressionsanalys  CARES och MHI är validitets och 

reliabilitetsgranskade.  

 

Thomas-

McLean (2005) 

Beyond 

dichotomies of 

health and 

illness: life 

after breast 

cancer 

Att beskriva 

kvinnors 

kroppuppfattn

ing efter 

mastektomi. 

Kvinnor som överlevt 

BC och genomgått 

mastektomi. Ålder 42 -

77 år.  

n = 12 

”Snöbollsurval” och 

teoretiskt urval 

(”theory-based 

sampling”) för att 

säkerhetsställa olika 

perspektiv. 

Enskilda 

ljudinspelade 

intervjuer vid 2 

tillfällen/deltagare. 

 

Femenologisk 

ansats med 

feministiskt 

perspektiv. 

Resultatet 

presenteras utifrån 

3 huvudteman. 

Forskaren har använts av bl a teoretiskt 

urval för att kunna säkerhetsställa olika 
perspektiv i studien.  

 

Deltagarna beskrivs under 

pseudonymer. 

 

Zimmerman et. 

al (2010) 

Individual and 

dyadic 

predictors of 

body image in 

woman with 

breast cancer 

Att beskriva 

och mäta 

skillnader 

gällande 

kroppuppfattn

ing hos 

kvinnor med 

BC. 

Kvinnor med stadie I - 

III av BC som 

genomgått bl a 

mastektomi. 

Kvinnornas respektive 

partner deltog i 

studien. 

n = 98 av 219 

tillfrågade 

Frågeformulär; 

Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale (HADS),  

Center for 

Epidemiological 

Studies Depression 

Scale (CES-D), 

Quality of Marriage 

Index (QMI), 

Abbreviated Dyadic 

Adjustment Scale 

(ADAS) & Dyadic 

Coping 

Questionnaire 

(FDCT-N) 

 

Hierarkisk 

regressionsanalys 

Studien är innehållsvaliderad. 
Reliabilitet beräknad enligt 

standardiserad partiell 

regressionskoefficient.  
 

**Anmärkning.** BC = Bröstcancer  

Författarnas litteraturstudie omfattade 15 valda artiklar varav 10 hade kvantitativ respektive 5 

kvalitativ ansats. Artiklarna omfattades av studier som gjorts i Västeuropeiska länder, USA, 

Kanada och Australien. 

Sammanfattning/abstract fanns i samtliga artiklar. I tre av femton artiklar hade forskarna inte 

varit utförliga i sina sammanfattningar eftersom det visade avsaknad i beskrivning av 

bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats 
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Forskarna hade i samtliga artiklar diskuterat begränsningar i sina studier. I samtliga valda 

artiklar hade forskarna gjort och beskrivit etiska överväganden och hur de gått till väga med 

etisk prövning för att kunna genomföra sin forskning. 

3.2.1 Kvantitativa artiklar 

Valda artiklar med kvantitativ ansats syftade till att beskriva och i vissa fall även jämföra, 

mäta skillnader och testa olika instrument mot varandra. Forskarna har i de kvantitativa 

artiklarna beskrivit syfte, metod, undersökningsgrupp, antal deltagare, hur de gått tillväga för 

att kunna genomföra datainsamlingsmetod och dataanalys. I två av tio valda kvantitativa 

artiklar angav inte forskarna bortfall från sin studie. 

I sju av tio kvantitativa artiklarna beskrev forskarna att deras mätinstrument var 

validitet/reliabilitetstestade.  

I två av de tio kvantitativa artiklarna var forskarnas syfte att bl a testa validitet/reliabilitet för 

de mätverktyg som de valt att använda i sin studie. 

En av tio kvantitativa artiklar visade avsaknad av mätverktyg för att kunna beskriva validitet 

och reliabilitet för använda mätverktyg som ingick i studien.   

Forskarna kunde i samtliga kvantitativa artiklar återkoppla sina resultat till tidigare litteratur.  

I nio av tio kvantitativa valda artiklar framkom inga tvivel gällande artiklarnas 

reliabilitet/validitet. 

3.2.2 Kvalitativa artiklar 

Fem valda artiklar hade kvalitativ ansats och beskrivande design. Forskarna beskrev syfte, 

metod, undersökningsgrupp, antal deltagare, datainsamlingsmetod och dataanalys. Endast i en 

av fem artiklar angav forskarna bortfall i studien.  

Forskarna har i samtliga kvalitativa artiklar kunnat, utifrån intervjuernas resultat, göra 

återkopplingar till vad tidigare litteratur visat. Bland valda kvalitativa artiklarna framkom 

trovärdighet i fyra av fem artiklar. Orsaken var att en artikel (Thomas-McLean 2005) var 

skriven av en författare och resultatet inte kunde appliceras i ett större sammanhang.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Mastektomi kunde inverka på kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet under lång tid. 

Kvinnor som genomgått mastektomi uppvisade påverkan på identitet och självkänsla samt i 

sin återhämtningsprocess. Kvinnor uppvisade även stress och rädsla, distansering och nedsatt 

sexuell hälsa i relation till omgivningen och framtid. 

4.2 Resultatdiskussion 

Författarna ansåg innan den här litteraturstudien att kvinnor kunde påverkas starkt, ur olika 

aspekter, vid bröstcancersjukdom och framförallt om kvinnan genomgått mastektomi. Utifrån 

studiens huvudfrågeställning fann författarna att flertalet kvinnor som har genomgått 

mastektomi upplevde stora fysiska, psykiska och psykosociala förändringar. Vidare ansåg den 

här studiens författare att kvinnors identitetskänsla var en stor central del i relation till sin 

bröstcancersjukdom och genomgången mastektomi.  

Elmir et.al (2010) beskrev i sin studie att kvinnor upplevde ett inre kaos, oro och en stor 

psykisk omställning i relation till sin kroppsuppfattning efter mastektomi och avslutad 

bröstcancerbehandling. Likaså nämns rädsla, oro inför framtiden som inbegrep att 

återinsjukna och tankar om män. Anagnostopoulus et.al (2009) skriver om mastektomi som 

ett angrepp på kvinnligheten och hur kvinnan ser på sig själv som ”fullkomlig”.  Hur kvinnor 

upplever sin kroppsuppfattning efter mastektomi ansåg författarna, i den här litteraturstudien, 

stod i relation till Grogans (1997) definition av kroppsuppfattning och som innefattar 

individens tankar, känslor, tolkningar och livserfarenhet. 

Författarna av den här litteraturstudien, gjorde återkopplingar av det Elmir et. al (2010) och 

Anagnostopoulus et.al (2009) beskrev till Antonovskys (1991) teori, KASAM och begreppen; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kvinnors identitet påverkades vid den 

omfattande kirurgiska behandlingen som mastektomi innebär.  

Människan, i detta fall kvinnan, vill enligt KASAM ha en strukturerad tillvaro och kontroll 

istället för kaos som beskrevs i Elmir´s et.al (2010) studie.  Studier (Björkman et. al 2008, 

Serotz et.al 2009, Hefferon et.al 2010) beskrev att kvinnors sätt att kunna hantera förlusten av 

ena eller båda brösten stod i nära relation till kvinnors självkänsla, identitet, sexualitet och 

femininitet. Identitetskänslorna påverkades i form av sorg och förlust.  
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Författarna kunde, i den här litteraturstudien, utifrån KASAM:s begrepp relatera till hur 

kvinnorna använde sig av olika sätt för att kunna hantera sin tillvaro och framtid efter 

mastektomi.  Ett sätt i hur kvinnor hanterade sin situation med sin förändrade kropp, ansåg 

författarna, beskrivs i studierna (Moreira et.al 2010, Manderson et.al 2007, Thomas – McLean 

2005) genom kvinnors distansering från den egna kroppen, ansträngningar för att kunna 

bibehålla sitt utseende och stigmatiseringen kring sin kropp och utseende. Författarna, i den 

här studien, ansåg att både kvinnors egna och samhällets stigmatisering på kvinnors kroppar 

härrör från den centrala roll som brösten spelar, framförallt i västvärlden som 

Anagnostopoulos et.al (2009) och Chan (2010) beskriver i sina studier.  

Begreppet hanterbarhet enligt Antonovsky (1991) kunde författarna, i den här studien, relatera 

till vilka resurser kvinnorna hade i sin omgivning för att kunna hantera sin situation efter 

mastektomi. Antonovsky ansåg att hade människan en hög känsla av hanterbarhet så skulle 

han/hon inte känna sig hjälplös i en krissituation utan istället klara sig igenom den. Författarna 

ansåg att kvinnornas närstående, och framförallt om kvinnan hade en partner, hade stor 

betydelse för hur enskild kvinna kunde hantera sin livssituation efter mastektomi. Avci et. al 

(2009) visade att mastektomi kunde ha negativ inverkan på kvinnors äktenskapsrelationer. 

Men tillika belystes det framförallt att kvinnors negativa inställning, var en övergående fas 

och kunde minska allteftersom bröstcancersjukdomen fortlöpte.  

Författarna, i den här studien, ansåg att huruvida kvinnor kände tillfredställelse med sin kropp 

kunde bero på hurdant förhållande de hade till sin partner och kunde relatera det till Avci et. 

al (2009) och Zimmerman et. al (2010) studier. Studierna beskrev att kvinnor upplevde en 

mer positiv kroppsuppfattning och minskad oro och ängslan om deras respektive partner 

accepterade kvinnans kroppsliga förändring efter mastektomi. 

WHO (2002) beskriver begreppet sexuell hälsa som bl a upplevelser av en pågående process 

av fysiskt, psykiskt och sociokulturellt välbefinnande i relation till sexualiteten. Vidare 

beskrivs att sexuell hälsa uttrycks genom olika sexuella funktioner som främjar harmoni och 

välbefinnande för individen. Begreppet sexualitet beskrivs att människans sexualitet uttrycks i 

det som han/hon känner, tänker och gör. Vidare ansåg den här studiens författare att förlusten 

av bröstet/en hos kvinnor inverkar på deras sexuella hälsa genom att framförallt självkänslan 

eftersom att ha en intakt och fungerande kropp många gånger, anser författarna, spelar stor 

roll för hur individen upplever och uttrycker sin sexualitet. Vidare bekräftades författarnas 
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uppfattning genom Hefferons et. al (2010) studie, att kvinnors kropp och själ genomgår en 

traumatisk process.  

Även Björkman et. al (2008) studie ansåg författarna, i den här studien, kunde bekräfta deras 

uppfattning kring ovanstående, därför att studien visade att mastektomi kunde medföra 

postoperativa störningar hos kvinnor. Författarna ansåg i enlighet med den studien att de 

postoperativa störningarna kunde inverka på hur kvinnor uttrycker sin sexualitet och sexuella 

lust. Författarna kunde även återkoppla hur kvinnor uttrycker sin sexualitet genom Taylor et. 

al (2002) studie som visade att cytostatikabehandling resulterade i påverkan på kvinnors 

sexuella hälsa.  

Även Karabulut et. al (2009) studie belyste att kvinnor som genomgått mastektomi upplevde 

minskat sexuellt intresse och sexuell aktivitet. Författarna, till den här studien, ansåg att det 

Karabulut et. al (2009) och Taylor et. al (2002) visade i sina studier kunde påverkar kvinnors 

möjligheter till att gagna sin sexuella hälsa som i sin tur, enligt WHO (2002), ska främja 

harmoni och individuellt välbefinnande hos kvinnor.  

Den här litteraturstudiens artiklar hade likvärdighet i trovärdighet förutom gällande en artikel 

(Thomas-McLean 2005) som författarna nämner i resultatdelen för artiklarna. Författarna, i 

den här studien, noterade att majoriteten av valda artiklar utgjordes av kvantitativ ansats. 

Vilket författarna diskuterade gällande att det skulle behövas mer kvalitativ forskning inom 

ämnesområden som berör sexuell hälsa och kroppsuppfattning hos kvinnor med bröstcancer. 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna begränsade den här studiens litteratursökning till artiklar publicerade mellan åren 

2000 – 2010, kvinnor som genomgått mastektomi i åldern 20 år och äldre. Årsintervallen för 

artikelsökning och valda sökord ansågs som en styrka i studien för utfallet gav ett utfall av 

tidigare studier som kan härledas till hur problemområdet behandlas. Utfallet av 

artikelsökningen resulterade i avsaknad av artiklar från östvärlden/regioner. Författarna ansåg 

däremot en styrka i att kunna konstatera att i de länderna/regionerna fanns obefintligt med 

forskning och att mer forskning behövs för att kunna kartlägga kvinnors, med bröstcancer, 

upplevelser och inte enbart nöja sig med kartläggningar som görs enligt IARC (2008). 

Författarna ansåg att litteraturstudiens valda sökord; mastectomy, sexual health, body image, 

breast cancer och experince förhöll sig i relation till syftet med litteraturstudien och utfallet 
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vid artikelsökning visade ett tillfredställande resultat. Författarnas inklusionskriterier gav ändå 

ett tillfredställande utfall som i sin tur kunde svara på författarnas frågeställningar. 

Författarna valde i studien att exkludera artiklar med kvinnor som genomgått profylaktisk 

mastektomi. Vid artikelsökning valde författarna ändå att inkludera en artikel (Manderson et. 

al 2007) som innefattade profylaktiskt mastektomi.  Författarnas tolkning av studiens syfte var 

att ta reda på hur kvinnor pratar om sitt/sina bortopererade bröst, oavsett om de genomgått 

profylaktiskt eller radikal mastektomi. I Manderson et. al (2007) studie ingick kvinnor som 

genomgått profylaktiskt mastektomi som en del av undersökningsgruppen. Studien utgjordes 

även av kvinnor som genomgått mastektomi vid diagnostiserad bröstcancer. Däremot kunde 

författarna i sin litteraturgranskning inte urskilja kvinnorna som genomgått radikal 

mastektomi i studiens undersökningsgrupp, vilket författarna måste anses som en svaghet och 

författarna hade kunnat utesluta Mandersons studie för sin litteraturstudie. Författarna valde 

ändå att bortse från exklusionskriteriet profylaktisk mastektomi eftersom Mandersons 

studieresultat ändå kunde tillämpas för det visade sig stämma överens med vad övriga valda 

artiklar visade i sina resultat. 

Då författarna bearbetade valda artiklar diskuterade de utfallet gällande kvalitativ respektive 

kvantitativ forskning. Utfallet förhöll sig i att kvalitativ forskning (Björkman et. al 2008, 

Elmir et. al 2010, Hefferon et. al 2010, Manderson et. al 2007, Thomas-McLean 2005) 

representerade en minoritet i författarnas resultat. Författarna diskuterade därför under 

bearbetande av studien om de skulle valt kvalitativ inriktning istället för en litteraturstudie. 

Författarna ansåg att tidsperiod för litteraturstudien var för begränsad för att ha möjlighet att 

kunna rekrytera kvinnor inom den patientgruppen som genomgått mastektomi. Författarna 

ansåg att begränsningar förehöll sig i att deras ämnesområde fortfarande är så pass tabubelagt, 

framförallt sexualitet. 

4.4 Allmän diskussion 

En intressant aspekt gällande författarnas resultat, av tidigare gjorda studier är att de är 

genomförda i västvärlden. IARC:s (2008) siffror visade hur omfattande bröstcancersjukdom 

hos kvinnor är ur globalt perspektiv och att chanserna att överleva är bättre i västvärlden. 

Utifrån IARC:s uppgifter anser den här studiens författare att deras ämnesområde förefaller 

vara mindre bearbetat, eller ev. obearbetat, i Östeuropa, Asien och Afrika till skillnad från 

västvärlden. Författarna tolkar exempelvis Yaloms (1997) beskrivning om att kvinnobrösten 
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har en mer framträdande roll i samhället, att det berör mera länder i västvärlden snarare än 

östvärlden.   

Författarna betraktar därmed att forskningen, kring ämnesområdet, präglas av den här 

skillnaden varpå författarna inte kunnat hitta studier som är gjorda i östländer. Författarna 

anser att västvärlden/regioner är på god väg, men det behövs mer forskning i 

östvärlden/regioner för att kunna främja kvinnors fysiska och psykiska hälsa i samband med 

bröstcancersjukdom.  

4.5 Slutsats 

Författarna har i den här litteraturstudien kunnat kartlägga utifrån tidigare forskning att 

kvinnor som genomgått mastektomi har en försämrad hälsa som berör kroppsuppfattning och 

sexualitet. Men att drabbade kvinnor ändå kan få möjlighet till stöd i deras 

återhämtningsprocess utifrån tidigare forskning som går att tillämpa i det kliniska arbetet. 

Författarna anser ändå att ytterligare forskning behövs, framförallt kvalitativa studier, för att 

sjuksköterskor och övriga inom hälso – och sjukvården ska ges möjlighet att i 

omvårdnadsprocessen förstå och stödja drabbade kvinnor och deras närstående. I och med att 

samhället idag är mångkulturellt, anser författarna, att forskning inom författarnas valda 

ämnesområde behöver integreras med forskning som berör olika etniska grupper i samhället 

för att gynna kvinnors hälsa vid bröstcancersjukdom.  
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