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Abstrakt 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor och 
diagnosen ställs när en person fått en elakartad tumör i bröstkörteln. Mastektomi är en av de 
vanligaste kirurgiska behandlingarna vid bröstcancer och innebär att hela bröstvävnaden 
opereras bort. Utvecklingen av en individs identitet kan ske i samband med stora förändringar 
och utmaningar i en människas liv. Copingstrategier kan behövas för att kunna hantera svåra 
livssituationer och för att bland annat undvika ångest. 
Syfte: Var att beskriva kvinnors erfarenheter av mastektomi till följd av bröstcancer.  
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design genomfördes för 
att fördjupa sig i ämnet. 
Resultat: Många kvinnor beskrev mastektomi som en traumatisk upplevelse med både 
psykisk och fysisk påverkan. Många kvinnor upplevde att de förlorat sin identitet och 
självbild i samband med förlusten av brösten. Sättet kvinnor hanterade situationen varierade 
och de använde olika copingstrategier för att hantera sina känslor efter mastektomi.  
Slutsats: Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om patientens identitet och hur 
den kan förändras i samband med traumatiska upplevelser som mastektomi. Det är viktigt att 
förstå att individer kan ha olika sätt att hantera svåra situationer. Personcentrerad vård är 
nyckeln till att anpassa vården efter patientens individuella behov.  
 

Nyckelord: Bröstcancer, erfarenheter, kvinnor, mastektomi  
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1. Inledning 
Diagnosen bröstcancer ställs när en person fått en elakartad tumör i bröstkörteln. Bröstcancer 
är den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor (Sørensen-Myklebust & Almås, 
2011). Av alla bröstcancerfall orsakas fem till tio procent av en medfödd genförändring. Att 
diagnostiseras av bröstcancer leder till en förändring för individen. Bröstcancer kräver ofta 
kirurgisk behandling och en av de vanligaste behandlingarna är mastektomi där hela 
bröstvävnaden tas bort (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016).  
 
2. Bakgrund 
2.1 Bröstcancer 
Bröstcancer delas in i invasiv cancer och cancer in situ (CIS). CIS bedöms inte kunna tränga 
in i omgivande vävnad då cancercellerna håller sig inom basalmembranet i cellskiktet. Det 
finns två typer av CIS, ducal och lobulär cancer. Ducal innebär att cancern uppkommer i 
bröstkörtelns gångar och lobulär är när cancern utgår från körtellobuli som är mjölkkörtlarna. 
Invasiv cancer kan däremot tränga sig igenom basalmembranet och sprida sig i kroppen 
(Regionala cancercentrum, 2014).  
 
Enligt Socialstyrelsen (2017) diagnostiserades ca 7 500 kvinnor i Sverige av bröstcancer år 
2016. Sørensen-Myklebust och Almås (2011) beskriver att män också kan diagnostiseras men 
det är mer ovanligt, cirka 30 fall per år rapporteras i Sverige. Vidare förklarar de att 
bröstcancer är mer vanligt förekommande hos kvinnor över 60 år. I hela världen avled enligt 
World Health Organization (WHO, 2017a) cirka 570 000 kvinnor i bröstcancer år 2015. 
WHO (2017b) beskriver att antalet kvinnor som överlever bröstcancer skiljer sig åt världen 
över. Sverige, Nordamerika och Japan har en 80 procent överlevnad till skillnad från vissa 
utvecklingsländer där överlevnaden beräknas ligga under 40 procent. Förklaringen sägs vara 
att det inte finns tillräckligt bra screeningprogram vilket leder till att kvinnor i 
utvecklingsländer  inte upptäcker cancern i tid.   
 
2.1.1 Etiologiska faktorer 
Enligt Sørensen-Myklebust och Almås (2011) är det inte helt fastställt vad som är orsaken till 
bröstcancer, men det är påvisat att specifika genförändringar är faktorer som påverkar 
utvecklingen av bröstcancer.  
Vidare förklarar Sørensen-Myklebust och Almås (2011) att risken för att utveckla cancer ökar 
i samband med stigande ålder och att vara av kvinnligt kön. Menarke (tidig menstruation) är 
en faktor som påverkar samt sen menopaus. Hereditet har visat sig ha betydande roll för 
utvecklingen av sjukdomen. Kvinnor som har någon familjemedlem med bröstcancer har 
större risk att själv utveckla sjukdomen. Andra faktorer som kan påverka och öka risken för 
att utveckla bröstcancer är övervikt, hormonbehandling vid klimakteriet, ett ökat användande 
av p-piller, kortare amningstid, joniserande strålning och tidigare bröstkörtelsjukdom 
(Sørensen-Myklebust & Almås, 2011).  
 
2.1.2 Behandling 
Enligt Socialstyrelsen (2014a) är kirurgi, strålbehandling och cytostatika exempel på olika  
behandlingar som ges för bröstcancer. Kirurgisk behandling innefattar mastektomi och 
bröstbevarande kirurgi vilket betyder att tumörvävnad i bröstet tas bort. Vidare förklarar 
Socialstyrelsen (2014a) att en kombination av olika behandlingar för bröstcancer ger en mer 
effektiv behandling. Strålbehandling efter kirurgisk åtgärd är en viktig del av den 
kombinerade behandlingen eftersom strålningen ska minska risken för att cancertumören ska 
komma tillbaka. Läkemedel och cytostatikabehandling ges både före och efter operation för 
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att förbättra överlevnad och minska risk för återfall. Socialstyrelsen (2014b) förklarar att 
upptäcka bröstcancer i tid genom screeningprogram kan sänka dödligheten med 16-25 
procent. Mammografi är en metod som används för att upptäcka bröstcancer och bör enligt 
Socialstyrelsen erbjudas till alla kvinnor i åldrarna 40-74 år. 
  
2.2 Mastektomi 
Peart (2015) förklarar att det kirurgiska ingreppet mastektomi finns i olika typer. Den 
modifierade radikala mastektomi som idag är den vanligaste mastektomi proceduren innebär 
att hela bröstet tas bort. Vid mastektomi avlägsnas hela bröstvävnaden inklusive bröstvårta, 
vårtgård och några av underarmens lymfkörtlar. Ingreppet kan ta två till tre timmar och 
patientens sjukhusvistelse varierar beroende på hur väl kroppen läker. Efter operationen sätts 
ett drän in för att avlägsna blod och lymfvätska som uppsamlats under processen. Andra typer 
av mastektomi är radikal mastektomi och hudbesparande mastektomi. Precis som med många 
andra operationer kan komplikationer förekomma. Sjukvårdspersonalen bör därför alltid vara 
uppmärksamma på till exempel hematom och infektioner hos patienten (Peart, 2015). 
 
Efter mastektomi finns det möjlighet att få kostnadsfri rekonstruktion av bröstet. 
Plastikoperationen kan erbjudas i samband med mastektomi ingreppet eller senare. Beslutet 
om rekonstruktion bedöms efter vilken efterbehandling kvinnan ska få. Rekonstruktionen är 
ett alternativ för kvinnan att kunna undgå att behöva bära på en lös protes resten av sitt liv 
(Sørensen-Myklebust & Almås, 2011).   
 
2.3 Sjuksköterskans omvårdnad 
International Council of Nurses (ICN, 2012) beskriver att sjuksköterskan ska utgå från fyra 
grundläggande ansvarsområden för att ge en så god omvårdnad som möjligt vilka är att främja 
hälsa, lindra lidande, återställa hälsa och förebygga sjukdom. För att arbeta utifrån ett etiskt 
förhållningssätt ska sjuksköterskan fokusera på att bemöta patienter med respekt, vara lyhörd, 
visa medkänsla och behålla patientens integritet. Det är viktigt att ha människans rättigheter 
likaså rätten till liv, värdighet och kulturella rättigheter i åtanke (ICN, 2012). 
 
En patient med bröstcancer har i många fall en kortvarig vistelse på sjukhuset. 
Sjuksköterskans uppgift är att på den korta tiden få patienten att känna sig respekterad och att 
hjälpa personen att förbereda sig på livet efter diagnosen. Tydlig information om sjukdomen, 
hur den behandlas och prognos hjälper patienten att få en känsla av kontroll. Patienter kan 
uppleva att informationen inte är tillräcklig men i vissa fall kan det bli för mycket information 
för patienten att ta in. Sjuksköterskan ska därför försöka ge en individanpassad information 
utifrån patientens behov (Sørensen-Myklebust & Almås, 2011). 
 
En kontaktsjuksköterska ska finnas tillgänglig för alla patienter som har någon form av 
cancersjukdom. Inom bröstcancervården har kontaktsjuksköterskan ett ansvar att bland annat 
engagera sig mer i den vård läkare tidigare utfört. Det innefattar kliniska undersökningar och 
läkemedelsbehandlingar. Sjuksköterskans ansvar är att ge patienten så god postoperativ 
smärtbehandling som möjligt för att motverka onödigt lidande. I vissa fall behövs dränage för 
att få bort kvarliggande sårvätska. Sjuksköterskan undervisar patienten hur det töms och hur 
vätskan mäts. Borttagning av dränaget görs av en sjuksköterska på bröstmottagning eller i 
primärvården (Bäcklund et al., 2016). 
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2.4 Teoretiska perspektiv  
2.4.1 Personcentrerad vård 
För att tillgodose en patients sociala och psykiska behov bör sjuksköterskan sträva efter att 
använda en vård som är personcentrerad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) Miller, 
Chambers & Giles (2015) beskriver att en personcentrerad omvårdnad bygger på empati och 
respekt där fokus bör ligga på personens styrkor, eftersträvanden och motståndskraft för att 
finna individens behov. Vidare förklarar de att eftersom alla människor är unika bör 
sjukvårdspersonal se till personens erfarenheter och värderingar och inte vara dömande. 
Ternestedt och Norberg (2014) förklarar att personcentrerad vård blir allt vanligare inom 
vården. Därmed har patientens beskrivning av sin livssituation och berättelse om sig själv fått 
en större betydelse. 
 
2.4.2 Identitet 
Inom omvårdnad är identitet ett centralt begrepp som är förknippat med begreppet människa. 
Utvecklingen av en individs identitet sker i samband med stora förändringar och utmaningar i 
en människas liv (Ternestedt & Norberg, 2014). Det finns tre betydelser av hur identitet kan 
uppfattas. En uppfattning är att identitet innebär hur en enskild individ skiljer sig från andra 
människor. Den andra uppfattningen är att identitet kan framkomma som en kategorisering, 
alltså hur individen kan placeras i fack utifrån vad för slags människa individen är. Den tredje 
uppfattningen av identitet är att den inte förändras över tid, det vill säga att individer trots 
förändrad ålder kan uppfatta andra och uppfattas av andra på samma sätt även efter att ha 
genomgått psykologiska, fysiska eller sociala förändringar i livet (Drakos & Hydén, 2011). 
 
När en människa ska beskriva en annan individ utgår hon ofta från utseende och beteende, 
kroppen blir därför en central del i hur andra människor tolkar identitet och personlighet. 
Kroppen blir på så sätt en viktigt aspekt av identiteten (Ternestedt & Norberg, 2014). Vissa 
medicinska diagnoser får en stor betydelse när det kommer till identitet. För en del personer 
kan diagnosen kännas som en utmaning mot identiteten. Diagnosen kan i vissa fall ta ifrån 
individen sin sociala ställning och egenvärde. Diagnosen kan även betyda något positivt för 
individen, det kan till exempel kännas positivt för vissa att få en diagnos som kan ge en 
förklaring till varför personen mått dåligt (Drakos & Hydén, 2011). 
 
2.4.3 Coping  
När en människa hamnar i svåra livssituationer behövs olika copingstrategier för att kunna 
hantera den nya situationen och för att bland annat undvika ångest. Begreppet coping går 
tillbaka till Sigmund Freuds tid. Efter Freuds studier har forskning om coping fortsatt. 
Sammanfattningsvis handlar forskningen om att förstå hur människan kan fortsätta sitt liv 
efter känslomässiga påfrestelser (Sand & Strang, 2013). 
 
Kalfoss-Harris (2011) identifierar emotionsfokuserad, problemfokuserad och 
meningsskapande coping som tre olika huvudstrategier i coping. Emotionsfokuserad coping 
handlar om att ändra sin upplevelse av situationen genom att försöka tolerera, förändra eller 
reducera styrkan i sina känslor. Vid problemfokuserad coping fokuseras det på att lösa 
svårigheter kopplade till sig själv och den nuvarande situationen genom till exempel 
handlingsplaner. Den meningsskapande copingen handlar om positivitet, alltså att försök hitta 
positiva synvinklar och försöka se situationen från den ljusa sidan. Huvudstrategierna är en 
bra utgångspunkt för att förstå människans hantering av känslor men hänsyn måste tas till att 
varje individ kan ha en egen personlig copingstil (Kalfoss-Harris, 2011). 
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3. Problemformulering 
Bröstcancer utgör den största procenten av cancerfall bland kvinnor med mastektomi som den 
vanligaste kirurgiska behandlingen. Patienter har i många fall en kortvarig vistelse på 
sjukhuset efter den kirurgiska behandlingen och sjuksköterskan utmanas då att ansvara för att 
på en kort tid få patienten att känna sig respekterad och förbered på livet efter diagnosen. Den 
aktuella litteraturstudien valdes att genomföras då det ansågs vara av vikt att ha mer förståelse 
kring kvinnors erfarenheter efter mastektomi. En bättre förståelse kan bidra till en mer 
personcentrerad omvårdnad till kvinnor som genomgått mastektomi.  
 
4. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter efter mastektomi till följd 
av bröstcancer. 
 
5. Metod 
5.1 Design 
En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design valdes för att få fram 
relevant kunskap om kvinnors erfarenheter efter mastektomi.  
 
5.2 Sökstrategi  
Från syftet valdes fyra meningsbärande ord ut som låg till grund för sökorden. Orden som 
valdes ut var bröstcancer, erfarenheter, kvinnor och mastektomi. Svenska ämnesordlistan 
MeSH användes för att få fram engelska synonymer. Sökorden som framkom från MeSH var 
Breast Neoplasms, Life Change Events, Women och Mastectomy. Sedan valdes Cinahl och 
PsycINFO som databaser där sökningarna genomfördes. För att få fram ämnesorden gjordes 
sökningar i Cinahl Headings och Thesaurus. Enligt Kristensson (2014) kan ämnesord göra 
litteratursökningen mer specifik. Ämnesorden som framkom i Cinahl Headings var Breast 
Neoplasms, Life Change Events, Life Experience, Women och Mastectomy. Ämnesordet 
Women gav få artiklar därför kompletterades sökningen i Cinahl med en fritextsökning av 
ordet Women*. Fritextsökningen genomfördes med hjälp av trunkering för att utvidga 
sökningen ytterligare (bilaga 1).   
 
I databasen PsycINFO blev ämnesorden Breast Neoplasms, Life Experience, Life Changes, 
Human Females och Mastectomy. Ämnesorden Human Females och Life Experience togs 
bort från fortsatt sökning då de inte ansågs ge relevanta artiklar. Sökningen kompletterades 
därför med hjälp av trunkering och fritextsökningar med orden Experience* och Life 
Experience*. Anledning till fritextsökning på Experience var på grund av att sökordet inte 
fanns som ämnesord men att Experience ändå var relevant till sökningen.  
 
Därefter kunde artikelsökningarna genomföras i de utvalda databaserna Cinahl och PsycINFO 
med hjälp av boolesk logic, AND och OR sökningar (Bilaga 1, Bilaga 2). Kristensson (2014) 
förklarar att AND och OR är sökoperatörer som ökar sensitiviteten i sökningen. Artiklarnas 
begräsningar bestämdes till peer reviewed, artiklar skrivna på engelska och publicerade 
mellan åren 2007-2017 i båda databaserna för att få fram fler artiklar som var aktuella. 
 
5.3 Urval  
Litteraturstudiens urval baserades på vetenskapliga originalartiklar som var publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. För att hitta artiklar som var relevanta och lämpliga i förhållande till 
litteraturstudiens syfte gjordes ett urval i tre steg (Kristensson, 2014). I urval ett gjordes en 
genomläsning av alla artiklars titlar som framkom vid sökningen vilket var totalt 210 titlar. De 
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titlar som ansågs relevanta till studien gick vidare till urval två där totalt 90 abstrakt lästes var 
för sig. De abstrakt som tycktes svara på studiens syfte valdes att gå vidare till urval tre. I 
urval tre gjordes en gallring av artiklarna genom att enskilt läsa de 43 utvalda artiklarna i 
fulltext för att efter bedöma gemensamt om de skulle inkluderas i studien. Totalt valdes tio 
artiklar in i studien då de ansågs svara på syftet och uppfylla inklusionskriterierna (Bilaga 3). 
I bilaga 1 och bilaga 2 redovisas urvalen.   
 

 
 
 
Figur 1: Redovisning av urvalstegen. 
 
Inklusionskritierier var kvinnor över 18 år som genomgått en mastektomi till följd av 
bröstcancer. Exklusionskriterier var män samt kvinnor som genomgått mastektomi av andra 
anledningar än bröstcancer.   
 
5.4 Värdering av studiernas kvalitet  
En kritisk granskning av studiernas kvalitet genomfördes. En granskning görs för att bedöma 
kvalitativa studiers trovärdighet (Kristensson, 2014). Samtliga inkluderade artiklar hade 
kvalitativ metod. Kristensson (2014) har sammanfattat, modifierat och översatt ett 
bedömningsformulär för kvalitativa studier (Bilaga 4). I litteraturstudien användes 
Kristianssons  bedömningsformulär för att granska de inkluderade studierna, där varje punkt i 
bedömningsmallen jämfördes med studiens innehåll. Av de tio kvalitativa studierna 
värderades sju vara av hög kvalitet och tre av medelkvalitet.  
 
5.5 Dataanalys  
För att bearbeta och analysera datamaterialet valdes integrerad analys. Analysen hjälpte till att 
strukturerat sammanställa resultaten med hjälp av olika steg vilket bidrog till att ställa upp och 
jämföra dem med varandra (Kristensson, 2014). Steg ett innebar att objektivt läsa igenom 
artiklarnas resultat och att identifiera skillnader eller likheter. Det gjordes genom triangulering 
vilket innebar att artiklarna analyserades av två personer för att inte färga resultatet av en 
enskilds förförståelse (Kristensson, 2014). Artiklarna lästes noggrant igenom för att finna 
likheter och skillnader som sedan antecknades ner och jämfördes tillsammans. Det 
genomfördes genom att enskilt markera likheter med färger. I steg två bestämdes kategorier 
utifrån innehållet i studierna där resultaten som svarade på syftet hamnade i samma kategori. 
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För att finna kategorierna jämfördes likheterna som framkom med hjälp av färgkodningen 
från steg ett, de stycken som hade samma färg hamnade i samma kategori. De kategorier som 
framkom var den nya kroppen, coping och bröstrekonstruktion. I steg tre gjordes en 
sammanfattning av de resultat som framkom i kategorierna vilket i sin tur utgjorde grund för 
skapandet av underkategorier som framställdes i resultatredovisningen. Underkategorierna 
som framkom var förändrad identitet, relationer och mötet med sjukvården.   
 
5.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik handlar om att behandla människor med respekt. I forskning gäller det att ta 
ansvar för deltagarnas välbefinnande och hantera information som samlats in på ett värdigt 
sätt (Kristensson, 2014). Det internationella styrdokumentet Helsingforsdeklarationen (2013) 
finns för att följas när människor är med i forskning. Den handlar bland annat om att värna 
om deltagarnas självbestämmande och integritet, att forskningen inte gör mer skada än nytta 
och att projektet ska vara etiskt godkänd av en oberoende kommitté.  
 
Vid en objektiv genomläsning av studierna beaktades de fyra etiska huvudprinciperna som 
utgår från Helsingforsdeklarationen (2013) ; autonomiprincipen, inte skada principen, 
nyttoprincipen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen syftar till individens 
självbestämmande, därför valdes artiklar där deltagarna fått gett sitt samtycke till att delta. 
Inte skada principen betyder att det alltid ska tas hänsyn till att forskningen varken ska ge 
fysisk eller psykisk skada. Det gjordes genom att välja studier som skriftligt beskrev att 
intervjuerna skedde under kontrollerade omständigheter. Nyttoprincipen handlar om att 
forskning alltid ska vara noga övervägd för att inte risken för skada eller obehag ska 
framkomma. Studierna som togs med i litteraturstudien inkluderades för att deras syfte ansågs 
ge mer nytta än skada. Rättviseprincipen syftar till att alla ska behandlas rättvist och att 
studien sker på lika villkor. Alla intervjuer i de valda studierna använde sig av öppna frågor, 
det ansågs ge deltagarna lika möjlighet till att beskriva sina erfarenheter 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Studierna som inkluderades var alla godkända från etiska 
kommittéer, hade etiska resonemang och var styrda utifrån Helsingforsdeklarationen. 
 
6. Resultat 
Resultatet redovisas genom tre kategorier och tre underkategorier som identifierades vid 
analys och bearbetning av tio kvalitativa studier. Studierna resultatet bygger på kommer från 
sju olika länder; Sverige, Kanada, USA, Australien, Storbritannien, Schweiz och 
Nederländerna.   
 
Tabell 1: Redovisning av resultatets kategorier och underkategorier som framkom under 
integrerad analys.  

Kategori Underkategori 
Den nya kroppen Förändrad identitet 

Relationer!
Coping !
Bröstrekonstruktion Mötet med sjukvården!
 
6.1 Den nya kroppen.  
Upplevelsen efter mastektomi beskrevs av många kvinnor som traumatisk. Det var svårt för 
många kvinnor att se sig i spegeln efter operationen. Anledningen till att de inte vågade 
konfrontera sin nya kropp på en gång beskrevs bero på att de var rädda för hur den nya 
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kroppen och ärret skulle se ut (Davies, Brockopp, Moe, Wheeler, Abner & Lengerich, 2017; 
Freysteinson & Deutsch, 2012).  

Vidare förklarar Davies et al. (2017) samt Freysteinson och Deutsch (2012) att när kvinnor 
väl tog mod till sig att se sin nya kropp uppstod känslor som chock, avsky, sorg, frustration 
och en känsla av att vara slaktad. En del kvinnor ansåg sig själva som mindre feminina utan 
bröst. Björkman, Arnér och Hydén (2008) samt Brunet, Sabiston och Burke (2013) beskrev de 
negativa tankar och det missnöje som uppstod hade att göra med att de jämförde den nya 
kroppen med den de hade innan operationen. Missnöjet grundades i att kvinnor upplevde en 
brist på kontroll och förmåga att ändra på kroppens utseende. De vanligaste reaktioner och 
känslor som uppkom efter mastektomi beskrevs vara negativa men några kvinnor fick positiva 
kroppsrelaterade erfarenheter. Genom att beskriva sina kroppar som något som fungerade bra 
och att det fanns andra starka aspekter som utöver utseendet fick kvinnor att se mastektomi 
mer positivt (Björkman et al., 2008; Brunet et al., 2013).  

Håravfall, värmeslag, svårt att sova och känsla av asymmetri var några förändringar och 
symtom som beskrevs uppkommit i samband med mastektomi och behandling av bröstcancer. 
Förändringarna och känslan av att kroppen inte fungerar som den gjorde innan mastektomi 
upplevdes vara svårt att hantera (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delalove, 2010). Nästan alla 
kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde fysisk smärta och obehag. En förändrad 
känsla uppkom kring ärret. Några uppfattade att känslan uppkom på grund av att ärret var 
vikt, veckat eller kändes för stramt. Känslan ledde till att vissa kvinnor utvecklade 
rörelsebegränsningar i armar och axlar. Känslan beskrevs även förändra den sensoriska 
upplevelsen som gjorde att vissa tappade känsel kring bröstet, vilket ledde till en minskad 
sexlust (Björkman et al., 2008).  

Den sensoriska förändringen upplevdes som ett obehag som kvinnor hoppades skulle 
försvinna med tiden. Flertal kvinnor upplevde fantomsmärtor. Den beskrevs som en kortvarig 
smärta som kom som en elektrisk chock alternativt en mer varaktig stickande smärta. En del 
kvinnor upplevde smärtan som en klåda över bröstvårtan som inte fanns kvar (Björkman et 
al., 2008; Slatman, Halsema & Meershoek, 2016). Enligt Risteviski, Regan, Birks, Steers och 
Byrne (2014)  förändrande inte mastektomi kvinnors sätt att se på sin kropp. Kvinnor 
förklarade att de hade varit missnöjda med sina kroppar innan diagnosen, så att ta bort brösten 
var bara ett sätt att överleva.  

6.1.1 Förändrad identitet 
Det förändrade fysiska utseendet i samband med mastektomi hade för flera kvinnor en stor 
betydelse. Många kvinnor berättade att mastektomi hade förstört sättet de såg på sin kropp 
tidigare då de gillade att känna sig feminina. Kvinnor beskrev att det var ett antal olika 
faktorer som påverkade hur de identifierade sig själva. Några av faktorerna var miljö, 
ärftlighet och livserfarenheter (Freysteinson & Deutsch, 2012; Piot- Ziegler et al., 2010). 
Tidigare var inte bröst något de flesta kvinnor medvetet hade brytt sig om men efter 
mastektomi förstod de att brösten hade spelat en stor roll för självförtroendet. Kroppen 
kvinnor levt med hela livet förändrades i samband med mastektomi och beskrevs leda till en 
identitetskris. Förändringen utlöste känslor och reaktioner som tidigare kunnat ignorerats. 
Mastektomi beskrevs vara en utmaning för kroppens integritet och synen på kvinnligheten. En 
kvinna beskrev att hon hade känslan av att vara uppdelad i två efter mastektomin. Utåt visade 
hon en fasad av att må bra men egentligen gick hon runt och tänkte på sjukdomen hela tiden 
(Piot-Ziegler et al., 2010). 
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I Piot-Ziegler et al. (2010) studie förklarade några kvinnor att kirurgin inte bara lämnade 
synliga ärr utan att mastektomi också blev en traumatisk upplevelse som hotade identiteten. 
Den hotade identiteten beskrevs bero på kopplingen mellan bröst och moderskap. Många 
kvinnor berättade om rädslan att inte kunna bli mödrar efter mastektomi då brösten används 
för att amma och skapa ett band till barnet. Piot-Ziegler et al. (2010) samt Rubin och 
Tanenbaum (2011) beskrev att kvinnor dagligen möter en bild av den idealiserade kvinnan. 
Mötet beskrevs leda kvinnor till att jämföra sig med de sociokulturella normerna där bröst är 
en symbol för kvinnlighet. Frågan kring vad som är en norm för kvinnlighet och femininitet 
uppkom hos många kvinnor till följd av mastektomi. För att upprätthålla de sociokulturella 
normerna rekonstruerade vissa kvinnor brösten efter mastektomi. Det beskrevs att trots att 
vissa kvinnor genomgått en rekonstruktion kunde det aldrig återupprätta den fysiska 
integriteten eller ersätta den förlorade femininiteten. Kvinnor beskrev att de var tvungna att 
leta efter ett nytt sätt att vara och definiera sig själva (Piot-Ziegler et al., 2010; Rubin & 
Tanenbaum, 2011).  
 
Kvinnor upplevde att när brösten var borta var det som att en del av dem själva försvunnit, 
något de tidigare inte kopplat samman med deras identitet. Efter mastektomi upplevde 
kvinnor att deras nuvarande kropp, utseende och identitet inte längre var på samma nivå. 
Kvinnor som tidigare klagat på sin kropp kring småsaker som att brösten var för små eller för 
tunga berättade att de upplevde ånger. De kvinnor som tagit hand om kroppen och levt 
hälsosamt innan bröstcancern beskrev att de kände en känsla av bitterhet. De kvinnor som inte 
tagit hand om kroppen innan bröstcancern kände en känsla av skuld, ångest och respektlöshet 
mot kroppen (Piot-Ziegler et al., 2010). 
 
6.1.2 Relationer  
Kvinnors förändrade kroppsbild kunde ha en negativ påverkan i den sociala relationen till 
familjen. Kvinnor hade svårt att förklara vad den tunga känslan efter mastektomi innebar 
vilket ledde till att kvinnor istället tog avstånd från nära och kära. En kvinna förklarade att 
hon inte kunde hantera sorgen över det förlorade bröstet. Hennes sorg överfördes då till 
mannen vilket ledde till att de fick problem med deras intima närhet (Davies et al, 2017). 
Sexuell och fysisk attraktion beskrevs vara svårt för kvinnor att uppleva då de kände sig 
otillräckliga. Kvinnor uttryckte en oro för att deras närstående inte skulle acceptera deras 
opererade kropp (Brunet et al., 2013; Davies et al., 2017; Freysteinson & Deutsch, 2012).   
 
Piot-Ziegler et al. (2010) och Slatman et al. (2016) redovisade att kvinnor inte endast valde att 
dölja sin kropp för sig själva, utan för de inte ville göra andra i sin omgivning upprörda. Att 
bara ha ett bröst kändes inte acceptabelt i sociala sammanhang. Kvinnor var rädda för att 
människor skulle märka den saknade delen av kroppen även när de var klädda. Rädslan ledde 
till att kvinnor undvek att bära avslöjande eller urringade kläder för att inte chocka eller såra 
andra i omgivningen. Hill och White (2008) beskrev att hantera situationen utan att lägga all 
fokus på de förlorade bröstet var en kamp för kvinnor. Kvinnor kände en press från samhället 
att inte genomgå en rekonstruktion då samhället skulle se det som ett misslyckande i 
hanteringen av att förlora ett bröst. Erfarenheter som kvinnor beskrev efter mastektomi var att 
de fick en ökad självmedvetenhet, försämrat självförtroende och minskad självkänsla. Flera 
kvinnor förklarade att de fick någon form av depression. Vissa av dem kände sig isolerade 
från omvärlden (Hill & White, 2008). 
 
6.2 Coping 
Trots att mastekomin innebar negativa upplevelser var det kirurgiska ingreppet mest 
självklara behandlingsalternativet enligt en del kvinnor. De kände att ingreppet var det 
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effektivaste sättet att reducera risken för att cancern skulle återvända. Mastektomi gav en 
känsla av lättnad av att ha överlevt bröstcancer (Risteviski et al., 2014). Kvinnor använde 
olika copingstrategier för att hantera sina känslor efter mastektomi. Stödgrupper, information 
och kommunikation med andra online beskrevs vara till stor hjälp för vissa kvinnor att hantera 
negativa känslor som uppkommit vid bröstcancer och mastektomi. Stödgrupper som innehöll 
vänner, vårdpersonal eller kyrkans församling var en positiv förstärkning för att ta sig igenom 
den tuffa perioden (Davies et al., 2017; Freysteinson & Deutsch, 2012). Brunet et al. (2013) 
redovisade att vissa kvinnor valde att hålla distans från sociala evenemang och undvika 
sociala interaktioner för att kunna hantera de negativa känslorna. Andra copingstrategier för 
att hantera negativa känslor var att anta en mer hälsosam livsstil för att förbättra kroppens 
utseende genom att engagera sig i fysiska aktiviteter och tänka över dieter. Brunet et al. 
(2013) beskrev att ett sätt att hantera de synliga förändringarna som uppkom i samband med 
cancerbehandlingarna var att dölja dem med hjälp av peruker, proteser, smink och kläder för 
att stärka sin självkänsla.  
 
Ärren efter mastektomi avslöjade den fysiska förlusten kvinnor genomgått. Kvinnor kände 
behov av att lära sig att leva med ärren för dem själva och andra. Kvinnor berättade att de 
först försökte se sina ärr på ett kliniskt sätt genom att enbart tänka på läkningsprocessen och 
inte på ärrets mening. Med den distanserade hållningen till sin kropp fick kvinnor en minskad 
känsla av den faktiska förlusten och smärtan som hade uppkommit vid mastektomi. Kvinnor 
pratade om sina kroppar som en annan kropp och inte som sin egen för att ta avstånd från 
händelsen (Slatman et al., 2016). Freysteinson och Deutsch (2012) redovisade att  speglar 
spelade en viktig roll i acceptansen av den nya kroppen efter mastektomi. Att se ärret på 
kroppen i helhet i en spegel efter operationen jämfört med att enbart se ärret där det är 
lokaliserat gav kvinnor en chans att acceptera sig själv fortare (Freysteinson & Deutsch, 
2012).  
 
Humor hjälpte kvinnor att hantera situationen efter bröstrekonstruktion till följd av 
mastektomi för att minska ångest, fysiskt och psykiskt lidande (Piot-Ziegler et al., 2010). 
Planerande mål fungerade som en copingstrategi bland kvinnor. En kvinna förklarade att 
hennes mål var att kunna gå tillbaka till arbetet då hon kände att det var det bästa hon kunde 
göra (Davis et al., 2017). 
 
6.3 Bröstrekonstruktion 
Tankar kring bröstrekonstruktion varierade från kvinna till kvinna. De flesta kvinnor som 
genomgick bröstrekonstruktion efter mastektomi valde alternativet på grund av att de ville få 
tillbaka kroppens symmetri (Freysteinson & Deutsch, 2012; Hill & White, 2008; Rubin & 
Tanenbaum, 2011). En annan anledning till att välja rekonstruktion var att kvinnor ville slippa 
bära proteser. Kvinnor beskrev att mastektomi tog fram känslor och tankar kring att möta sin 
egen dödlighet. Rekonstruktion beskrevs vara ett hjälpmedel för kvinnor att skydda sig från 
tankar och skydda närstående från faktumet att alla människor är dödliga (Rubin & 
Tanenbaum, 2011).  
 
I studien av Piot-Ziegler et al. (2010) framkom det att kvinnor kände att bröstrekonstruktion 
endast var en bekvämlighet vid sjukdomen men att det inte skulle ersätta den smärtsamma 
känslan som hade framkommit efter mastektomi. Kvinnor berättade hur svårt och 
tidskrävande det var att upptäcka den tomma platsen där bröstet en gång suttit. De försökte 
undvika att se sin nya kropp genom att bland annat duscha med huvudet vänt från kroppen, 
inte titta sig i spegeln samt använda kläder som kunde dölja tomheten. Piot-Ziegler et al. 
(2010) kom fram till att kvinnor endast valde att rekonstruera bröstet för att fylla det tomma 
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utrymmet det saknade bröstet lämnat men att det inte skulle kännas rätt i kroppen. Det 
rekonstruerade bröstet skulle inte vara deras bröst utan kännas som en konstig klump.  
 
Rubin och Tanenbaum (2011) redovisade att några kvinnor valde att inte genomgå en 
rekonstruktion då de inte ville uppleva smärtan efter operation en gång till. De flesta kvinnor 
kände att deras kroppar redan varit med om tillräckligt mycket och att en valfri operation som 
endast var av kosmetiska skäl inte skulle ge dem en bättre livskvalité. Vissa kvinnor berättade 
om en rädslan att anses vara fåfänga i samband med en rekonstruktion. Rädslan var att det 
skulle se ut som att de genomförde operationen av kosmetiska skäl och inte för identiteten 
skull (Holland et al., 2016; Hill & White, 2008). Enligt Hill och White (2008) var kvinnors 
första prioritet efter mastektomi att justera sin kroppsbild. Kvinnor kände att de inte längre 
ingick i vad människor ansåg var normalt och fick behovet att hitta en ny syn på normalitet. 
Några kvinnor hade tankar att leva vidare utan att genomgå en rekonstruktion men var inte 
beredda på hur mycket en mastektomi skulle påverka dem känslomässigt. Bröstrekonstruktion 
hjälpte dem att få tillbaka självförtroendet som hade förlorats vid mastektomin. Det ändrade 
synsättet hjälpte inte bara återuppbyggnaden av kvinnors egna självförtroende utan också för 
deras relationer med nära och kära. 
 
6.3.1 Mötet med sjukvården 
Några kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen var otrevliga och oprofessionella. Vissa 
kvinnor ansåg att personalen gav dålig vård och att de inte kommunicerade på ett 
tillfredsställande sätt (Freysteinson & Deutsch, 2012). Vissa kvinnor upplevde att vården inte 
var personcentrerad och kände att beslutet om rekonstruktion skapade mer ångestladdade 
känslor än själva processen av att förlora ett bröst i sig (Holland, Arscher & Montauge, 2016). 
När kvinnor skulle göra valet att göra rekonstruktion eller leva utan bröst upplevde de att det 
inte fanns tillräckligt med information om att leva utan bröst. Majoriteten av informationen 
handlade endast om rekonstruktion. Kvinnor upplevde att det saknades bilder på kvinnor som 
valt att inte genomgå en rekonstruktion vilket de kände hade kunnat påverka deras val. När 
kvinnor bestämt att inte genomgå en rekonstruktion kände de ingen stöttning i valet från 
sjukvårdspersonalen. Vissa kvinnor upplevde att sjukvårdspersonalen fortsatte att försöka 
sälja in att rekonstruktion var det bättre valet på grund av deras unga ålder (Holland et al., 
2016; Rubin & Tanenbaum, 2011).  
 
6.5 Resultatsammanfattning 
Att genomgå mastektomi i följd av bröstcancer beskrevs av kvinnor vara en traumatisk 
upplevelse. Efter operationen upplevde de flesta kvinnor negativa känslor och tankar kring sin 
nya kropp. Fysiska besvär i form av smärtor och asymmetri upplevdes efter operationen. 
Många kvinnor valde dock bröstrekonstruktion efter att ha genomgått mastektomi för att få 
tillbaka kroppens symmetri. Beslutet att genomgå en bröstrekonstruktionen upplevdes 
påverkas av sjukvårdspersonalen. Kvinnor kände sig pressade kring valet att antingen 
genomgå en rekonstruktion eller behålla sin mastektomiserade kropp. Vissa kvinnor upplevde 
att de inte fick en personcentrerad vård. Bröst förknippas ofta med kvinnlighet och förlusten 
av brösten ledde till att många upplevde att de förlorat sin identitet. Den förändrade kroppen 
påverkade sättet kvinnor såg på sig själva och hur de upplevde att andra såg på dem. Kvinnors 
relationer påverkades av mastektomin och de upplevde ofta att de inte var tillräckliga vilket 
ledde till att de fick problem med att vara intima med sina partners. Kvinnor använde olika 
copingstrategier för att hantera sina känslor efter mastektomi. Copingstrategierna varierade 
bland kvinnor, vissa ville dela sin upplevelse med hjälp av bland annat stödgrupper medan 
andra ville hålla sig i bakgrunden, dölja och distansera sig från kroppen. Kvinnor berättade att 
de först såg sina ärr ur sjukvårdspersonalens ögon för att se sina kroppar ur ett kliniskt sätt. 
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Distanserad hållning till den egna kroppen hjälpte kvinnor att få en minskad känsla av den 
faktiska förlusten och smärtan som uppkommit vid mastektomi.  
 
7. Diskussion  
7.1 Metoddiskussion 
För att beskriva kvinnors erfarenheter efter mastektomi till följd av bröstcancer utfördes en 
litteraturstudie. En litteraturstudie är en bra metod när en fråga eller ett kliniskt problem ska 
besvaras genom att sammanställa andras forskningsresultat. Att ha översikt över kunskapen 
som finns kring ett område gör det lättare att finna aspekter som det ännu inte har forskats om 
(Kristensson, 2014). Enligt Kristensson (2014) är PsycINFO en databas som innehåller 
forskning kring beteendevetenskap och psykologi. Då syftet var att beskriva erfarenheter 
ansågs PsycINFO vara en relevant databas att använda för att besvara det kliniska problemet. 
Vidare förklarar Kristensson (2014) att Cinahl är en databas med vårdvetenskaplig forskning. 
Cinahl valdes för att hitta forskning kring omvårdnad från både sjuksköterskan och patientens 
perspektiv. Ämnesorden i sökningarna kompletterades med hjälp av fritextsökningar. Det kan 
diskuteras att det kan ses som en svaghet då fritextsökningar enligt  Kristensson (2014) 
minskar sökningens specificiteten. Anledningen till att fritextsökningar användes var på grund 
av att alla ämnesord inte resulterade relevanta artiklar. Artiklarna som uppkom i följ av 
fritextsökningarna gav mättnad, ansågs vara relevanta och svarade på syftet. Ytterligare 
sökningar i fler databaser ansågs därför inte vara aktuella. 
 
Sökningarna begränsades till artiklar publicerade mellan 2007 och 2017. Valet att ta med tio 
år gamla artiklar byggde på att de fortfarande ansågs som relevanta för litteraturstudien. En 
bedömning gjordes att artiklarnas resultat inte skulle variera markant på tio år då erfarenheter 
ansågs vara individuella upplevelser.  För att begränsa litteraturstudien valdes endast artiklar 
som handlade om mastektomi till följ av bröstcancer och inte annan anledning till 
mastektomi. Män exkluderades från studien då enligt Sørensen-Myklebust och Almås (2011) 
diagnostiseras fler kvinnor av bröstcancer än män. En annan anledning till att män 
exkluderades var antagandet att erfarenheten av att förlora ett bröst skulle ha större kroppslig 
betydelse för en kvinna än för en man. Därför ansågs det mer relevant att fokusera på 
kvinnans erfarenheter efter mastektomi. Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna 
användes för att urvalet skulle bli smalare och för att få fram en population mer relevant för 
litteraturstudien (Kristensson, 2014).  
 
I litteraturstudien användes kvalitativ forskning med induktiv ansats vilket enligt Kristensson 
(2014) innebär att slutsatsen baserades på fakta för att svara på syftet. Vidare förklaras det att 
kvalitativ forskning ska fokusera på personers egna erfarenheter och tolkningar. Valet att 
enbart använda kvalitativ forskning ansågs därför vara mest lämplig då litteraturstudiens syfte 
var att beskriva kvinnors erfarenheter. För att bedöma forskningens kvalitet och trovärdighet 
användes Kristenssons (2014) bedömningsformulär som delades in i ett poängsystem (Bilaga 
4). Bedömningsformuläret hade 13 punkter och för att klassificeras som en studie med hög 
kvalité gjordes en bedömning att tio av de 13 punkterna skulle uppnås. Uppnåddes fem till nio 
av punkterna ansågs studierna ha en medelkvalitét. Innehöll studierna enbart fyra av de 13 
punkterna bedömdes de vara av en låg kvalité och exkluderades ur litteraturstudien. Sju av de 
tio utvalda artiklarna inkluderades då de ansågs vara av en hög kvalitet. Tre av de tio 
artiklarna som litteraturstudiens resultat byggde på var av medelkvalitet. Anledningen till att 
artiklarna med medelkvalitét användes var för att de fortfarande ansågs vara relevanta och 
svara på studiens syfte.  
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Enligt Kristensson (2014) är det en styrka att använda sig av integrerad analys i en 
litteraturstudie för att på ett överskådligt sätt kunna sammanställa studiers resultat med 
kategorier och underkategorier. Vidare för att få en trovärdig litteraturstudie ska hänsyn tas 
till studiens tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och giltighet. Det som gjordes för att 
uppnå en ökad tillförlitlighet var att använda triangulering i analysfasen. Triangulering 
innebär att fler analyserar samma text för att resultatet inte ska färgas av förförståelse vilket 
leder till en ökad tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Användande av direkta citat från 
intervjuer i ett resultat och ta med allt från artiklarnas resultat som svara på syftet kan enligt 
Kristensson (2014) ge en verifierbarhet som stärker studiens trovärdighet. Att inte använda 
direkta citat i litteraturstudien kan därför ses som en svaghet. Litteraturstudiens verifierbarhet 
stärktes då istället med att noga presentera analysprocessen med kategorier och 
underkategorier och att ta med allt som svarade på studiens syfte från artiklarna in i resultatet. 
Kristensson (2014) beskriver att överförbarheten stärks när resultatet kan kopplas och vara 
giltiga i andra sammanhang. Något som kan anses vara en styrka i litteraturstudien är att de 
inkluderade artiklarna kommer från sju olika länder där resultatet påvisade att erfarenheter 
inte skilde sig beroende på vilket land de kom ifrån. Därför anses det att resultatet går att 
koppla till andra sammanhang vilket stärkte studiens överförbarhet. Kristenssons (2014) 
beskriver att en studies giltighet stärks av hur väl beskriven tiden för datainsamlingen är. 
Litteraturstudiens giltighet stärks därför av datainsamlingens redovisning i bilaga 1 och 
bilaga 2 för när, var och hur data samlades in.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Den nya kroppen 
Resultatet visade att många kvinnor upplevde att mastektomi var en traumatisk händelse i 
deras liv. Kvinnor upplevde känslor som chock, avsky, sorg, frustration och hade svårt att se 
sig i spegeln efter operationen (Davies et al., 2017; Freysteinson & Deutsch, 2012).  Det är 
därför viktigt att sjuksköterskan visar medkänsla, är lyhörd och behåller patientens integritet 
för att tillsammans med patienten kunna hitta de bästa sätten att hantera situationen efter 
mastektomi (ICN, 2012). Davies et al. (2017) samt Freysteinson och Deutsch (2012) beskrev 
att kvinnor inte vågade konfrontera sin nya kropp på en gång på grund av rädslan hur den nya 
kroppen och ärren skulle se ut. ICN (2012) beskriver att en del av sjuksköterskans ansvar är 
att lindra lidande hos patienten. Ett antagande är att tidigt uppmana och ge patienten en 
möjlighet att se sin nya kropp i spegeln kan leda till tidigare acceptans och minskat lidande.  
 
I resultatet framkom det att en del kvinnor upplevde att deras kvinnliga identitet blivit hotat av 
mastektomi. Kroppen kvinnor levt med hela livet förändrades i samband med mastektomi 
vilket beskrevs leda till en identitetskris (Piot-Ziegler et al., 2010). Det kan vara så att 
förändringar kroppen genomgår starkt påverkar sättet en människa ser på sig själv. 
Antagandet stärks av Drakos och Hydén (2011) som förklarar att diagnoser kan upplevas som 
ett hot mot patientens identitet. Antagandes stärks ytterligare av Silva och Vargens (2016) 
som förklarar att kvinnor fick behov att forma om sättet att se på sig själva efter operationer 
där kroppen genomgått en förändring. Kvinnors behov av förändring beskrevs påverka deras 
identitet.  
 
Piot-Ziegler et al. (2010) samt Rubin och Tanenbaum (2011) beskrev att kvinnor började 
jämföra sig med andra kvinnor i samhället och ifrågasatte vad som är normen för femininitet 
och kvinnlighet efter mastektomi. En del kvinnor rekonstruerade sina bröst för att uppnå de 
sociokulturella normerna. Wijma (2010) förklarar att genus är ett begrepp som förklarar de 
definitioner som samhället påstår är kvinnligt och manligt. Ett antagande kan vara att kvinnor 
kände behov av att genomgå bröstrekonstruktionen för att uppnå samhällets genustänk på 
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kvinnlighet för att passa in som en kvinna igen. Ett annat antagande varför kvinnor valde 
bröstrekonstruktion kan vara för de kände behov av att passa in i det sociokulturella facket. 
Drakos och Hydén (2011) förklarar att identitet kan uppfattas på flera sätt och ett av dem är 
att en individs identitet bestäms utifrån vilket fack den valt att tillhöra.  
Kvinnors förändrade kroppsbild kunde ha en negativ påverkan i den sociala relationen till 
familjen. Kvinnor hade svårt att förklara vad den tunga känslan efter mastektomi innebar 
vilket ledde till att kvinnor istället tog avstånd från nära och kära (Davies et al, 2017).  Varför 
kvinnor tog avstånd från nära och kära samt hur sjuksköterskan kan hjälpa dem diskuterades. 
Ett antagande som uppkom vid diskussionen var att mer information och förberedelse till alla 
inblandade parter skulle förbättra situationen. På så sätt kan familjen lättare förstå vad 
kvinnan kommer gå igenom och utifrån det hjälpa och stötta. En studie av Loaring, Larkin, 
Shaw och Flower (2015) stärker antagandet med att de förklarade vikten av att ge information 
om mastektomi till alla inblandade parter. Studien visade att informationsunderskott hade 
konsekvenser på kvinnors relation till deras nära och kära. Därför framkom det att det finns 
behov av att förbättra förberedelsefasen för kvinnor och deras familjer.    
 
7.2.2 Coping 
Sätten att hantera situationen som uppkom till följd av mastektomi beskrevs variera hos 
kvinnor. De använde olika copingstrategier för att klara av att hantera känslorna som uppkom 
efter operationen (Davies et al., 2017; Freysteinson & Deutsch, 2012). Sand och Strang 
(2013) beskriver att för att minska ångest vid svåra situationer kan det krävas olika 
copingstrategier. När det kommer till att förstå kvinnor och olika copingstrategier så är det 
viktigt att förstå att varje individ kan ha unika copingstrategier som är specifika för varje 
individ (Roaldsen et al, 2015). Det kan vara en förklaring till att copingstrategier kan variera 
från att söka sig till stödgrupper och dölja kroppens förändringar till att distansera sig från 
sociala evenemang. Användandet av humor beskrevs som ett sätt att hantera ångestkänslor, 
psykiskt och fysiskt lidande (David et al., 2017). Det kan vara en bra strategi då humor har 
visat sig ha en god effekt när det kommer till hantering av svåra sjukdomar för att se till att 
hela livet inte kretsar kring sjukdomen (Roaldsen, Sørlie & Loren, 2015).  
 
7.2.3 Bröstrekonstruktion 
Kvinnor beskrev att de inte var beredda på hur mastektomi skulle påverka sättet de tänkte och 
kände kring sig själva. Känslan av att inte ingå i det som människor anser vara normalt 
beskrevs av många kvinnor. En del kvinnor genomgick en bröstrekonstruktion för att återfå 
självförtroendet som förlorades i samband med mastektomi (Hill & White, 2008). Kroppen är 
en viktig aspekt när det kommer till en individs identitet. Det kan vara så att kvinnor kände en 
förlust av sin självbild och självförtroende i samband med mastektomi på grund av att 
människor oftast beskriver och dömer andra utifrån utseende. Kroppen är en central del i hur 
människor uppfattar andra trots att utseendet kan vara en fasad som döljer den verkliga 
identiteten  (Ternestedt & Norberg, 2014).  
 
Resultatet av litteraturstudien visade att vissa kvinnor inte upplevde att sjukvårdspersonalen 
gav en personcentrerad vård. Vissa kände att beslutet att göra en bröstrekonstruktion eller inte 
gav mer ångestladdade känslor än själva processen av att förlora ett bröst (Holland et al., 
2016). Det är viktigt att sjuksköterskan försöker inkludera patienten i vården. På så sätt kan 
vården bli mer personcentrerad och hjälpa kvinnor genom den ångestfyllda situationen. ICN 
(2012) beskriver att sjuksköterskan ska fokusera på att bemöta patienter med respekt, vara 
lyhörd, visa medkänsla och behålla patientens integritet och delaktighet. När kvinnor skulle 
göra valet att göra en rekonstruktion eller leva utan bröst upplevde de att det inte fanns 
mycket information om att leva utan bröst. När kvinnor bestämt att inte genomgå en 
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rekonstruktion saknade de stöd från sjukvårdspersonalen i sitt val (Holland et al., 2016; Rubin 
& Tanenbaum, 2011). Sørensen-Myklebust och Almås (2011) beskriver att sjuksköterskan 
ska  försöka anpassa individuell information utifrån patientens behov för att hjälpa patienten 
att få en känsla av kontroll. Kvinnor som genomgått mastektomi kan vara i en svår och 
pressad situation. Det kan alltså vara av stor vikt att tänka på att individanpassad information 
ska ges för att hjälpa patienten att få en känsla av kontroll och en personlig stöttning.    
 
7.3 Slutsats 
I litteraturstudien framgick det att kvinnors erfarenheter efter mastektomi till följd av 
bröstcancer var både negativa och positiva. Mastektomi beskrevs vara en traumatisk 
upplevelse som ledde till både fysisk och psykisk smärta. Kvinnor beskrev att de fick en 
förändrad kroppsbild där den kvinnliga identiteten blev ifrågasatt. Kvinnor beskrev olika 
copingstrategier som varierade ifrån att vilja dela med sig av erfarenheten i stödgrupper till att 
distansera sig från sociala evenemang. När sjukvårdspersonalen uppvisade avsaknaden av 
stöd beskrev kvinnor en negativ erfarenhet som kopplades till ångest. Därför bör 
sjuksköterskan fokusera på att bemöta patienter med respekt, vara lyhörd, visa medkänsla och 
behålla patientens integritet. 
 
7.4 Kliniskt nytta 
Resultatet som framkom i studien var att kvinnor fick en förändrad identitet och självbild efter 
mastektomi. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara medveten om patientens identitet 
och hur den kan förändras i samband med traumatiska upplevelser. Det är viktigt att veta att 
individer kan ha olika sätt att hantera svåra situationer. Personcentrerad vård är en nyckel för 
att anpassa vården efter patientens individuella behov. Med hjälp av patientens egna resurser 
kan sjuksköterskan ge bättre omvårdnad till den enskilda individen. För att uppnå god 
personcentrerad vård bör sjuksköterskan vara lyhörd och ha förståelse för kvinnors 
erfarenheter efter mastektomi. Genom att vara lyhörd kan sjuksköterskan uppmärksamma 
känslor som kan påverka kvinnors välmående.  
  
7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Resultatet visade att vissa kvinnor mådde emotionellt dåligt efter en mastektomi. Vidare 
forskning är därför angeläget för att hitta omvårdnadsåtgärder som kan vara lämpliga att sätta 
in efter mastektomi för att främja den psykiska och emotionella hälsan. En del kvinnor som 
genomgått en mastektomi upplevde att vården dem fick inte var personcentrerad. Att forska 
vidare kring patienters erfarenheter kring personcentrerad vård kan därför vara betydelsefullt 
för att ge patienter som genomgått mastektomi den bästa möjliga vården.  
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Artikelmatris          Bilaga 3 

Artikel 1 (10) 

 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Björkman, B,. Arnér, S., & 
Hydén, L.-C. (2008).  Phantom 
Breast and Other Syndromes 
After Mastectomy: Eight Breast 
Cancer Patients Describe Their 
Experiences Over Time:�A 2-
Year Follow-up Study. The 
Journal of Pain 9(11), 1018-
1025. 
doi:10.1016/j.jpain.2008.06.003  

Sverige. 

 

Att undersöka hur patienter 
förstår och beskriver enskilda 
(personliga) fantomfenomen 
och förhållandet mellan 
fenomenen och vardagen. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Explorativ. 
Inklussionskriterier: 
Bröstcancer patienter som 
genomgått mastektomi och talar 
svenska. 
Exklussionskriterier: Patienter 
som bedömdes vara medicinskt 
och psykiskt instabila.  
Urval och bortfall: Avsiktligt 
urval. 11 kvinnor valdes från ett 
universitetssjukhus i Sverige. 3 
bortfall. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 8 kvinnor i 
åldrarna 25-80 år. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analysmetod: Diskursanalys 
och narrativ analysmetod. 

Studiens kvalité:  
Hög. 
Styrkor:  
Tydlig dataanalys.  
Lättläst och relevant resultat. 
Att intervjufrågorna bygger från 
en tidigare pilot studie. 
Svaghet: 
Att det blev bortfall i 
intervjuerna. 

Alla kvinnor upplevde en viss 
form av sorg till följd av förlust 
av brösten. Efter mastekomin 
hade kvinnor erfarenheten av 
minskad rörlighet i axlar och 
armar vilket ledde till en känsla 
av estetisk besvikelse.  Den 
minskade rörligheten hade hos 
vissa påverkan på sexlusten. 
Fantomkänsla hos kvinnorna 
beskrevs olika. Vissa beskrev 
det som en stickande känsla, 
andra som en elstöt och en 
annan som myrkrypningar. För 
vissa var fantomsmärtan 
övergående, medans för andra  
varade den över längre tid.  
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Artikel 2 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land: Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 
Brunet, J., Sabiston, M.C., & Burke, S. (2013) 
Surviving breast cancer: Women´s experiences 
with their changed bodies. Body image 
10(2013), 344-351. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bodyim.2013.02.002 
 
Kanada.  

Syftet att utforska kvinnors 
erfarenheter av sina 
kroppar efter behandling 
av bröstcancer. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Explorativ. 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor som behandlat 
bröstcancern med kirurgi, 
avslutad kemoterapi och/ 
eller strålning, kvinnor som 
behandlades för en första 
diagnos av bröstcancer, 
kunde ge skriftligt informerat 
samtycke, kommunicera på 
engelska och villiga att 
diskutera sina erfarenheter av 
sina kroppar. 
Exklusionskriterier: Inte 
redovisat. 
Urval: 11 kvinnor deltog och 
rekryterades genom 
snöbollsurval, genom 
annonser, hänvisningar från 
medicinska kliniker och 
sjukhus i Kanada. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 11 kvinnor i 
åldrarna 47-70 år. 
Datainsamling: Intervjuer 
och enkät. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk metod med 
hermeneutisk tolkning. 
 

Studiens kvalité:  
Hög. 
Styrkor: 
Att det är citat med i 
studien. 
Att första intervjuerna 
granskades av en extern 
forskare. 
Att intervjuaren lade sina 
levda erfarenheter och 
förförståelse åt sidan i 
samband med  
intervjuerna. 
 
 

Kvinnor beskrev att 
bröstcancerbehandlingarna 
förändrade kroppen och fick 
kvinnor att uppleva att deras 
kroppar inte längre fungerade 
och såg ut som förut. Generellt 
upplevde kvinnorna en känsla 
av missnöje med deras kropp 
efter mastektomin. Känslan 
ledde till en uppkomst av 
negativa tankar och känslor.  
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Artikel 3 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Davies, C. C., Brockopp, D., 
Moe, K., Wheeler, P., Abner, J., 
& Lengerich, A. (2017). 
Exploring the Lived Experience 
of Women Immediately 
Following Mastectomy. Cancer 
Nursing 40(5), 361-368. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000413  
 
USA. 

Syftet att genom intervjuer 
undersöka den levda 
erfarenheten av kvinnor som 
reflekterat över deras erfarenhet 
omedelbart efter mastektomi 
och att identifiera oron över 
bröstets utseende omedelbart 
postoperativt.  
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Explorativ. 
Inklusionskriterier: Kvinnliga 
bröstcancer överlevare som 
genomgått en mastektomi inom 
6 till 12 månader, äldre än 18 
år. Deltagarna valdes ut för att 
inkludera både gifta och 
ensamstående kvinnor;  
Exklusionskriterier: Individer 
uteslutes om de redan hade 
genomgått rekonstruktion. 
Urval och bortfall: Avsiktligt 
urval med homogent urval. 15 
kvinnor från fysisk terapi eller 
kirurg uppföljning som var 
potentiella deltagare. 5 bortfall. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 10 kvinnor i 
åldrarna 18 eller äldre. 
Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer. 
Analysmetod: Beskrivande 
fenomenologisk metod. 
 

Studiens kvalité:  
Hög. 
Styrkor:  
-Tillräckligt med data för att nå 
mättnad.  
-Forskaren såg till att det fanns 
en objektivitet i studien för att 
undvika bias. 
-Bra redovisat resultat. 
Svagheter: 
-Att vissa intervjuer inte blev 
djupgående på grund av 
deltagarna var trötta och 
emotionella. 

Resultatet visade att kvinnor 
som deltog kände en oro och 
ångest över hur deras bröst såg 
ut efter mastektomin. Kvinnors 
förändrade kroppsbild kunde ha 
en negativ påverkan i den 
sociala relationen till familjen. 
Kvinnor hade svårt att förklara 
vad den tunga känslan efter 
mastektomi innebar vilket ledde 
till att kvinnor istället tog 
avstånd från nära och kära. En 
kvinna förklarade att hon inte 
kunde hantera sorgen över det 
förlorade bröstet. Hennes sorg 
överfördes då till mannen vilket 
ledde till att de fick problem 
med deras intima närhet. 
Stödgrupper som innehöll 
vänner, vårdpersonal eller 
kyrkans församling var en 
positiv förstärkning för att ta sig 
igenom den tuffa perioden 

 
 



 

 
4 

Artikel 4 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Freysteinson, M.W., & Deutsch, S. A.  
(2012). The Experience of Viewing 
Oneself in the Mirror After a 
Mastectomy. Oncology Nursing 
Forum, 39(4), 361-369. 
http://dx.doi.org/10.1188/12.ONF.361-
369  
 

USA. 

Att beskriva erfarenheten av 
att se sig i en spegel efter  
mastektomi. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som var 18 år och äldre, talade 
och förstod engelska och 
genomgått mastektomi med eller 
utan rekonstruktion inom 3-12 
månader. 
Exklusionskriterier: Behov av 
godman vid medicinska beslut, 
känslomässig lider av ångest och 
kroppsdysmorfisk störning. 
Urval: Bekvämlighetsurval. 
Deltagarna rekryterades från tre 
sjukhus i ett ideellt 
hälsovårdssystem beläget i en stad 
i sydvästra USA. 
20 kvinnor blev förfrågade och 12 
kvinnor valde att delta. De 
intresserade kvinnorna fick 
huvudinstitutets telefonnummer 
och fick instruktioner att ringa. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 
12 kvinnor i åldrarna 32-76. 
Datainsamlingsmetod):Intervjuer 
och nationella komplexa 
cancernätets (NCCN) primära 
screening för distress 
algoritmverktyget med hjälp av 
distress-termometern. 
Analysmetod: Fenomenologisk 
metod. 
 

Studiens kvalité: 
Hög. 
Styrkor:  
-Relevanta inklusions och 
exklusions kriterier.  
-Beskriver urval tydligt. 
-Använt analys metod som är 
relevant för syftet. 
-Att det är citat med i 
studien. 
-Tydligt redovisade resultat. 
Svagheter: 
Att det inte är överförbart på 
en större population. 

Resultatet visar att kvinnor 
som genomgått mastektomi 
upplevde att det från början 
var svårt att acceptera sin nya 
kropp. Kvinnor berättade att 
när de väl tog mod till sig att 
se sin nya kropp uppstod 
känslor som chock, avsky, 
sorg, frustration och en känsla 
av att vara slaktad. Kvinnor 
beskrev att det var ett antal 
olika faktorer som påverkade 
hur de identifierade sig själva. 
Några av faktorerna var miljö, 
ärftlighet och livserfarenheter. 
Kvinnor uttryckte en oro för 
att deras närstående inte skulle 
acceptera deras opererade 
kropp. Kvinnor använde olika 
copingstrategier tex 
stödgrupper, information och 
kommunikation med andra 
online. Speglar beskrivs ha en 
viktig roll i acceptansen av 
den nya kroppen efter 
mastektomi. Kvinnor valde 
bröstrekonstruktion för att 
återfå en känsla av symmetri. 
Några kvinnor upplevde att 
sjukvårdspersonalen var 
otrevliga och oprofessionella. 
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Artikel 5 (10) 

 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Hill, O., & White, K. (2008). 
Exploring Women’s 
Experiences of TRAM Flap 
Breast Reconstruction After 
Mastectomy for Breast Cancer. 
Oncology nursing Forum 35(1), 
81-88. doi: 10.1188/08.ONF.81-
88  
 
Australien. 
 
 

Att utforska och beskriva 
kvinnors erfarenheter av 
tvärgående rektus abdominus 
musculocutaneous (TRAM) flap 
bröstkonstruktion efter 
mastektomi på grund av 
bröstcancer. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Explorativ och 
deskriptiv. 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som genomgått kirurgi 6-24 
månader tidigare, pratar 
engelska och är äldre än 18 år.  
Exklusionskriterier: Inte 
redovisat. 
Urval och bortfall: Avsiktligt 
urval med homogent urval. 
Kirurg skickade 80 brev och 
fick svar av 65. Bortfall 55.  
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 10 kvinnor i 
åldrarna 39-59 år. 
Datainsamling: Först 
individuella semi strukturerade 
intervjuer sedan 
gruppintervjuer.  
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Studiens kvalité:  
Hög. 
Styrkor:  
-Att det är citat med i studien. 
-Tydligt beskrivna teoretiska 
begrepp. 
-Tillräckligt med data för at nå 
mättnad.  
Svagheter: 
-Ingen redovisning om 
forskarens förförståelse. 
 

Erfarenheter kvinnor beskrev 
var att de fick en ökad 
självmedvetenhet, försämrad 
självförtroende och minskad 
självkänsla efter en mastektomi. 
Flera kvinnor förklarade att de 
fick någon form av depression. 
Vissa kvinnor kände sig 
isolerade från omvärlden. 
Kvinnor som inte genomgick en 
rekonstruktion på en gång efter 
mastektomin, kände att dem inte 
var förberedda på hur mycket 
det skulle påverka dem. Vissa 
kvinnor var rädda att anses som 
fåfänga i samband med 
rekonstruktion då det skulle se 
ut att den genomförde 
operationen av kosmetiskt skäl 
och inte för identiteten skull.  
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Artikel 6 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Holland, F., Archer, S., & 
Montauge, J. (2016). Younger 
woman´s experiences of 
deciding against delayed breast 
reconstruction post- mastectomy 
following breast cancer: An 
interpretative phenomenological 
analysis. Journal of Health 
Psychology 21(8), 1688-1699. 
doi: 
10.1177/1359105314562085  
 
Storbritannien. 

Syftet att beskriva yngre 
kvinnors erfarenheter av beslut 
mot fördröjd 
bröstrekonstruktion efter 
mastektomi. 
 

Metod: Kvalitativ 
Design: Explorativ 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som diagnostiserats med primär 
bröstcancer under 50 års ålder, 
minst 5 år efter diagnosen och 
hade valt att inte rekonstruera 
deras bröst efter mastektomi, 
 
Exklusionskriterier: Inte 
redovisat. 
Urval och bortfall: 
Bekvämlighets urval genom 
rekrytering via ett bröstcancer 
välgörenhetswebbforum. 7 
kvinnor var intresserade att 
delta. 1 bortfall.  
 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 6 Kvinnor i 
åldrarna 31-46 år. 
Datainsamling: Semi 
strukturerad intervju och 
telefonintervjuer. 
Analysmetod: 
Tolkningsfenomenologisk 
analys. 
 

Studiens kvalité:  
Hög. 
Styrkor:  
-Att det är citat med i studien. 
-Tydligt beskriven 
datainsamling. 
-Tydligt beskrivna teoretiska 
begrepp. 
Svagheter: 
-Ingen tydlig beskrivning av 
förförståelse. 
 

När kvinnor skulle göra valet att 
antingen genomgå en 
rekonstruktion eller leva utan 
bröst upplevde de att det inte 
fanns mycket information om 
att leva utan bröst. Det kvinnor 
upplevde saknades var bilder på 
kvinnor som valt att ej genomgå 
en rekonstruktion, vilket de 
kände skulle påverka deras val. 
De flesta kvinnor kände att 
deras kroppar redan varit med 
om tillräckligt mycket och att en 
valfri operation som var endast 
av kosmetiska skäl inte skulle 
ge dem bättre livskvalité. Vissa 
kvinnor upplevde ingen 
stöttning av sjukhuspersonalen 
vid beslutet angående 
bröstrekonstruktion Kvinnorna 
upplevde att sjukhuspersonalen 
försökte sälja in att 
rekonstruktion var det bättre 
valet på grund av deras ålder. 
Vissa kvinnor upplevda att 
vården inte var personcentrerad.  
 

 
 



 

 
7 

Artikel 7 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Piot-Ziegler, C., Sassi, M.L., 
Raffoul, W., & Delaloye, J.F 
(2010) Mastectomy, body 
deconstruktion, and impact on 
identity: A qualitative study. 
British Journal of Health 
Psychology 15(2010), 479-510. 
doi: 
10.1348/135910709X472174  
 
Schweiz. 
 
 
 

Syftet att förstå konsekvenserna 
av kroppsdekonstruktion genom 
mastektomi och om kropp och 
identitet hos kvinnor med 
bröstcancer. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Explorativ. 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserad med 
bröstcancer. 
Exklusionskriterier: Inte 
redovisat. 
Urval: Avsiktligt urval. 19 
kvinnor valdes ut från 
institutionen för gynekologi och 
obstetriker från ett Schweiz 
universitetssjukhus. 
 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 19 kvinnor i 
åldrarna 37-62 år. 
 
Datainsamling: Semi 
strukturerade intervjuer. 
Analysmetod: Grounded 
theory. 

Studiens kvalité:  
Medel. 
Styrkor:  
-God insikt i att separera sin 
förförståelse från studien för att 
minska risk för bias. 
-Lätt att följa data analysen. 
-Att det är citat med i studien. 
Svagheter: 
-Få inklusionskriterier och inga 
exklusionskriterier. 
-Förhållandet mellan författaren 
och deltagaren är inte beskriven. 

Kvinnor beskrev mastektomi 
som en utmaning för 
kroppsintegriteten. Kvinnor 
upplevde att när brösten var 
borta var det som en del av dem 
själva hade försvunnit. Kvinnor 
kände ånger över att inte 
tidigare accepterat sin kropp. 
Kvinnor som tidigare tagit väl 
hand om sin kropp känner en 
bitterhet när de fått sjukdomen. 
De kvinnor som inte hade tagit 
hand om sina kroppar innan 
sjukdomen kände en känsla av 
ångest, skuld och respektlöshet 
mot sin kropp. Många kvinnor 
berättade om rädslan att inte 
kunna bli mödrar efter 
mastektomi. Humor hjälpte 
kvinnor att hantera situationen 
efter bröstrekonstruktion till 
följd av mastektomi för att 
minska ångest, fysiskt och 
psykiskt. Kvinnor var rädda för 
att människor skulle märka den 
saknade delen av kroppen även 
när de var klädda. Kvinnor 
försökte undvika sin kropp. 
Bröstrekonstruktion gjordes för 
bekvämlighet och inte för att 
ersätta den smärtsamma 
känslan. 
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Artikel 8 (10) 

 
Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Risteviski, E., Regan, M., Birks, 
D., Steers, N., & Byrne, A. 
(2014). A qualitative study of 
rural women’s views for the 
treatment of early breast cancer. 
John Wiley & Sons Ltd Health 
Expectations 18(2014), 2928-
2940. doi: 10.1111/hex.12277 
 
Australien  
 
 

Syfte att identifiera vilka 
faktorer som påverkar 
landsbygdskvinnors kirurgiska 
val vid tidig bröstcancer. 
 
 

Metod: Kvalitativ  
Design: Explorativ  
Inklusionskriterier: Bekräftad 
diagnos av tidig bröstcancer 
definierad av riktlinjer för 
klinisk praxis, berättigad till 
båda kirurgisk alternativen 
mastektomi och bröstbevarande 
kirurgi, ingen tidigare diagnos 
av bröstcancer, rådfrågade en 
kirurg i regionen för diagnos 
och / eller behandling, bodde i 
Gippslandregionen vid tiden för 
studien. 
Exklusionskriterier: Inte 
redovisat. 
Urval: Avsiktligt urval. 70 
kvinnor som mötte kriterierna 
blev identifierade av kirurger 
och sjuksköterskor. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 70 kvinnor i 
åldrarna 42- 86 år. 
29 kvinnor med mastektomi. 
41 kvinnor med bröstbevarande 
kirurgi. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer  
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Studiens kvalité:  
Medel. 
Styrkor:  
-Tydligt formulerat syfte. 
-Lättläst och relevant resultat. 
-Citat som styrker resultatet. 
Svagheter: 
-Inga exklusionskriterier. 
-Ingen redovisning kring 
forskarens förförståelse. 
 
 
 
 

Kvinnor som genomgått 
mastektomi berättade att det 
kirurgiska ingreppet var det 
mest självklara 
behandlingsalternativet. De 
kände att ingreppet var det mest 
effektiva sättet att reducera 
risken att cancern skulle 
återvända. Genom det skulle de 
få en känsla av lättnad och 
känna att de hade överlevt 
cancern för gott. Att genomgå 
mastektomi förändrande inte 
kvinnors sätt att se på sina egna 
kroppar. Kvinnor förklarade att 
de hade varit missnöjda med 
sina kroppar innan diagnosen, 
att ta bort brösten var bara ett 
sätt att överleva.  
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Artikel 9 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Rubin, R.L., & Tanenbaum, M. 
(2011). ”Does that make me a 
women?: Breast cancer, 
mastectomy, and breast 
reconstruction decisions among 
sexual minority women. 
Psychology of women quarterly 
35(3), 401-414. doi: 
10.1177/0361684310395606 
 
USA 

Syftet med studien var att förstå 
hur sexuella minoritetskvinnor 
förhandlar om bekymmer kring 
utseende, sexualitet och identitet 
i samband med bröstcancer och 
beslut om bröstkonstruktion. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Explorativ. 
Inklusionskriterier: Kvinnor 
som har genomgått singel eller 
bilateral mastektomi för 
behandling av bröstcancer under 
de senaste sju åren efter 
genomförandet av kvinnors 
hälso- och cancerrättighetslagen 
(WHCRA). 
Exklusionskriterier: Inte 
redovisat. 
Urval: Bekvämlighetsurval 
genom ett nyhetsbrev till en 
New York City baserad 
organisation för LBTQ 
människor. 13 kvinnor valde att 
delta. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 13 kvinnor i 
åldrarna 29- 56 år. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analysmetod: Grounded 
theory. 
 

Studiens kvalité: 
Medel. 
Styrkor: 
-Tydligt beskriven 
datainsamling. 
-Att det är citat med i studien. 
-Tydligt beskriven analys. 
Svagheter: 
-Inga exklusionskriterier 
påvisades. 
 
 

De flesta kvinnor valde att 
genomföra bröstkonstruktion då 
de efter mastektomin ville 
känna sig ”normala” och få en 
känsla av symmetri igen. För 
vissa kvinnor blev 
bröstkonstruktionen en väg till 
återhämtning från sjukdomen då 
de kopplade att ha bröst till att 
ha en välmående kropp. Vissa 
kvinnor valde att inte genomgå 
bröstrekonstruktion då de inte 
ville uppleva smärtan efter 
operation en gång till. En del 
kvinnor upplevde att 
sjukvårdpersonalen försökte 
sälja in bröstrekonstruktion.  
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Artikel 10 (10) 
 

Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land: 

Syfte: Metod och design: Värdering: Resultat: 

Slatman, J., Halsema, A., & 
Meershoek, A. (2016). 
Responding to Scars After 
Breast Surgery. Qualittative 
Health Research 26(12), 1614-
1626. doi: 
10.1177/1049732315591146  
 
Nederländerna. 
 

Att ge insikt om vilka slags 
kroppsliga erfarenheter som 
bäst kan underlätta eller hindra 
processen att bli van vid sin 
förändrade och ärrade kropp. 
 

Metod: Kvalitativ. 
Design: Deskriptiv. 
Inklussionskriterier: Kvinnor 
som genomgått mastektomi och 
kvinnor som genomgått 
bröstbesparande terapi.  
Exklussionskriterier: Kvinnor 
som genomgick neo-adjuvant 
kemoterapi, tidigare bröst 
kirurgi, primär rekonstruktion, 
metastaser, flera svåra 
sjukdomar och dålig 
språkkunnighet. 
Urval: Avsiktligt urval. 19 
kvinnor valdes från mamma-
care i nederläderna. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 19 kvinnor i 
åldrarna 39-71 år. 
10 mastektomi. 
9 bröstbesparande terapi. 
Datainsamling: Djupintervju 
och dagbok. 
Analysmetod: Tolknings 
fenomenologisk metod. 
 

Studiens kvalité:  
Hög. 
Styrkor:  
-Forskarna är nog med att ta 
bort sina egna förförståelse 
kring ämnet. 
-Tydligt beskriven 
datainsamling, 
-Relevant och tydlig 
analysmetod. 
Svagheter:  
-Inte redovisat forskarnas 
relation till studien. 

Direkt efter mastektomi såg 
kvinnor sina kroppar genom 
sjukvårdspersonalens ögon. 
Kvinnor beskrev att de inte 
använde protes bara för sin egen 
skull utan även för att de trodde 
att  andra i deras närhet skulle 
bry sig. Vissa kvinnor ansåg att 
det inte är socialt accepterat att 
ha bara ett bröst.. Efter 
operationen upplevde nästan 
alla kvinnor fysisk smärta och 
obehag.  
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Bilaga 4 – Kvalitativ bedömningsformulär. 

Syfte: 

• Finns det ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga?   

Metod: 

• Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded theory 

etc.)? 

• Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? 

• Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades? 

• Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? 

• Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? 

• Var datainsamlingsmetoden relevant? 

• Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 

• Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse? 

• Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen i 

termen av kodning, kategorisering eller tematisering relevant och transparent 

beskriven? 

Resultat: 

• Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

• Speglar resultat de data som samlades in? 

Diskussion: 

• Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet? 

 

Bedömning av kvaliteten: Låg 0-4p/Medel 5-9p/Hög 10-13p  

 

Kvalitativ bedömningsformulär hämtad från Kristensson (2014). 

 


