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Sammanfattning 

 
Bakgrund: I världen drabbas omkring 2,1 miljoner kvinnor varje år av bröstcancer. 

Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos kvinnor. Diagnostik görs genom 

trippeldiagnostik i form av klinisk undersökning, röntgenundersökning och biopsi. För 

behandling av bröstcancer används behandlingar såsom kirurgi, strålbehandling och 

onkologisk behandling, oftast i kombination med varandra. Vid den kirurgiska 

behandlingen förekommer mastektomi samt partiell mastektomi. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid 

diagnostiserad bröstcancer. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning efter 

vetenskapliga artiklar i elektroniska databaser. Vidare gjordes granskning av vetenskapliga 

artiklar för att sammanställa data som svarade till litteraturstudiens syfte. 

Resultat: Resultatet av litteraturstudien visade att kvinnors upplevelse efter genomgången 

mastektomi varierade i korrelation med relationen till sin kropp. Flera studier visade att 

majoriteten av deltagarna upplevde förändrad självbild efter mastektomi, vilket påverkat 

dem i både psykiska, fysiska och sociala sammanhang. Det förlorade bröstet 

symboliserades för många kvinnor som en förlorad femininitet, vilket upplevdes repareras 

av bröstrekonstruktion.  

Slutsats: Slutsatsen av litteraturstudien var att genomförd mastektomi i flera fall resulterar i 

upplevelser av förändrad femininitet, identitet och självbild, vilket påverkar kvinnors sätt att 

leva och hanteras utifrån antalet och graden av friskfaktorer.  
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1. Bakgrund 

1.1 Bröstcancer och dess behandling 
I världen drabbas omkring 2,1 miljoner kvinnor varje år av bröstcancer (World Health 

Organization, 2018). Statistik visar att incidensen för bröstcancer hos kvinnor i Sverige har 

från år 1970 till år 2014 ökat från cirka 80 till 200 fall per 100 000 invånare 

(Socialstyrelsen, 2015). Under år 2016 visar statistik dock på en sänkning till cirka 180 fall 

per 100 000 invånare i Sverige (Bergman, Fredholm, Hont, Johansson, Ljungman, Munck-

Wikland, Nahi & Zedenius, 2018). Incidensen för män att drabbas av bröstcancer är cirka 1 

fall per 100 000 invånare under år 2016. Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna 

hos kvinnor i Sverige. Överlevnaden av sjukdomen efter diagnos är i Sverige omkring 80% 

(Gudmundsson, 2013).  

   

Cancer i allmänhet uppstår från mutationer och förändrade celler och vid specifikt 

bröstcancer uppstår de förändrade cellerna vanligast i mjölkgångarna samt i mjölkkörtlarna 

i bröstet (Gudmundsson, 2013). För att upptäcka bröstcancer och undersöka misstänkta 

förändringar använder sig sjukvården av trippeldiagnostik. Den första delen av 

diagnostiken är en klinisk undersökning där läkare utför en grundlig anamnes, samt 

undersökning genom palpation av bröstet och omkringliggande lymfkörtlar. Andra steget i 

diagnostiken är en röntgenundersökning som kallas mammografi. Vid 

röntgenundersökningen söks det efter skillnader i vävnaden för att identifiera tumörer. Som 

ett tredje steg i diagnostiseringen utförs en biopsi, där ett vävnadsprov tas från det 

misstänkt drabbade området i bröstet (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016). 

  

Vid bröstcancerdiagnos används flera behandlingar mot sjukdomen såsom kirurgi, 

strålbehandling och onkologisk behandling där bland annat cellgiftsbehandling 

förekommer. Under flera behandlingar av bröstcancer kompletteras kirurgisk behandling 

med onkologisk behandling (Planck & Palmgren, 2016).  

 

Vid kirurgisk behandling förekommer mastektomi, samt bröstbevarande kirurgi, även 

kallad partiell mastektomi eller lumpektomi. Partiell mastektomi används när 

storleksförhållandet mellan tumör och bröst kan resultera i ett gott kosmetiskt resultat och 

bröstet i relation till tumören är betydligt större. Tumörerna vid denna behandlingsform är 

maximalt 3–4 cm. Mastektomi är behandlingen som genomförs vid utbredda eller större 

tumörer i relation till bröststorlek. Vid mastektomi tas hela bröstet bort och huden omkring 

sparas. Efter mastektomi finns möjlighet att genomgå rekonstruktion av bröstet. För att 

göra en bröstrekonstruktion läggs en silikonprotes eller vävnad från andra delar av kroppen 

under bröstmuskeln (Bäcklund, m.fl, 2016).  

 

1.2 Symtom vid behandling av bröstcancer 

Tidigare forskning visar att kvinnor upplever smärta från muskler och ledband efter 

mastektomi. Smärtan är övergående och läker ofta ut av sig själv. Vid neuropatiska 

smärttillstånd, vilket innebär smärta som uppkommer via nervbanor i kroppen, upplevs en 
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mer ihållande smärta. Upplevelser av begränsningar i armens och axelns rörlighet efter 

operation ses oftare hos kvinnor som genomgått mastektomi än de som genomgått 

lumpektomi (Ewertz & Jensen, 2011). 

 

Cellgiftsbehandling kan resultera i biverkningar i form av bland annat minskad fertilitet 

och kan även leda till för tidig menopaus. Den ungefärliga åldern för menopaus är 51 år, 

men vid för tidig menopaus kan den inträffa vid 40–45 års åldern. För tidig menopaus ökar 

risken för mortalitet och kardiovaskulära sjukdomar, vaginal torrhet, viktökning samt 

osteoporos. Riskerna i och med menopaus kan påverka kvinnors sexliv (Ewertz & Jensen, 

2011). Forskning visar även ökad förekomst av depression hos kvinnor med bröstcancer, 

även fatigue har setts hos kvinnor efter bröstcancerbehandling (Christensen m.fl., 2009). 

 

1.3 Teoretiskt perspektiv 

Känsla av sammanhang (Kasam) är ett centralt begrepp i den salutogena modellen för 

definitionen av hälsa. Begreppet innefattar i vilken grad människan upplever livet som 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. Graden av begriplighet och hanterbarhet påverkar 

graden av meningsfullhet och vice versa. Upplevs hög grad av begriplighet, således 

upplevd ordning, struktur och sammanhang i livet, i kombination med hög grad av 

hanterbarhet i att klara av påfrestningar skapas i de flesta fall hög känsla av meningsfullhet. 

Med meningsfullhet syftas motivationen i livet och att livet har en typ av innebörd som 

engagerar och upplevs utmanande. Den upplevda graden av de tre komponenterna påverkar 

därmed vilken nivå som individens Kasam befinner sig på. Ju högre begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, desto högre nivå av Kasam (Antonovsky, 2005).  

 

En hög Kasam-nivå beskrivs av Antonovsky (2005) som avgörande för att individer ska 

kunna bibehålla och utveckla hälsa, men definieras inte som ett mått på lycka. Graden av 

Kasam hos en individ kan utvecklas, men stabiliseras efter 30-årsåldern. Förändringar av 

stabiliteten kan ske åt det negativa eller positiva hållet relaterat till händelser i livet, 

exempel på en sådan händelse kan vara att insjukna i bröstcancer eller att genomgå 

mastektomi. Hur grav förändringen av stabiliteten blir är individuellt och beror på hur 

diverse händelser upplevs. Förändringen är oftast temporär och återgår i normala fall till 

den ursprungliga graden av Kasam efter en tid (Antonovsky, 2005).  

 

God självinsikt, engagemang i det individen gör, en övertygande tro och goda 

levnadsförhållanden är exempel på resurser och friskfaktorer som bidrar till hög nivå av 

Kasam (Antonovsky, 2005). Friskfaktorerna i kombination med ett utvecklat socialt 

nätverk ökar chansen till god hälsa hos individen. Begreppet Kasam är applicerbart på 

kvinnors upplevelser efter mastektomi, då mastektomi är en typ av livsförändrade händelse 

som har inverkan på bland annat kvinnans psykiska mående (Christensen m.fl., 2009). 

Psykiskt mående är ett exempel på en faktor som kan påverka begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet (Antonovsky, 2005).  
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För att tillgodose individens andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög 

utsträckning som individens fysiska behov, ska personcentrerad vård utövas enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016). Genom att sjuksköterskan tillgodoser dessa behov kan 

individens upplevelser respekteras och bekräftas. Sjuksköterskan utövande av 

personcentrerad vård kan även göra det möjligt för individen att kunna leva det liv hen vill 

leva, oavsett sjukdomstillstånd. För att sjuksköterskan ska kunna utöva personcentrerad 

vård krävs en god kunskap om individen själv och hens prioriteringar, vanor, intressen, 

behov och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

1.4 Problemformulering  

Bröstcancer drabbar många kvinnor runtom i världen. Även då chansen för överlevnad är 

hög i Sverige genomgår flera kvinnor mastektomi, vilket kan resultera i olika följder i form 

av fysiska eller psykiska symtom. Genom att som sjuksköterska ha kunskap om kvinnors 

olika upplevelser kan tillvägagångssätt åstadkommas för att stödja kvinnorna på ett 

personcentrerat sätt utan att generalisera.  Litteraturstudien avses bidra till en ökad 

förståelse samt tydlighet i kvinnors upplevelser efter en mastektomi och därmed bidra till 

hur sjukvården kan utöva personcentrerad vård, stödja samt utbilda kvinnor i vad som kan 

förväntas och hur det kan hanteras.  

2. Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid 

diagnostiserad bröstcancer. 

3. Metod 

3.1 Design  

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Systematisk sökning 

efter vetenskapliga artiklar, följt av granskning samt sammanställning av relevant litteratur 

utfördes i tydliga steg (Kristensson, 2014).  

 

3.2 Sökstrategi 

Systematisk sökning efter vetenskaplig litteratur utfördes i databaserna Cinahl, Medline 

och PsychInfo. Valet av databaser baserades på deras huvudområden hälso- och 

omvårdnadsvetenskap. Meningsbärande ord identifierades utifrån litteraturstudiens syfte 

och resulterade i orden kvinnor, upplevelse och mastektomi. För att få så relevanta 

söktermer som möjligt gjordes en sökning i sökmotorn Svensk MeSH, vilket resulterade i 

översättningarna Women och Mastectomy. För det meningsbärande ordet upplevelse 

förekom ingen passande sökterm i Svensk MeSH, vilket innebar en direkt översättning till 

experience som söktes genom fritextsökning.  
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I respektive databasers ämnesordlistor gjordes sökningar på de översatta söktermerna. I 

Cinahl benämns ämnesordlistan som Cinahl Headings, i Medline som MeSH samt i 

PsychInfo Theasarus. Då sökningen med ämnesorden ansågs för begränsad gjordes 

ytterligare sökningar med synonymer för att skapa en bredare sökning. Även 

fritextsökningar tillades. Till att börja med söktes varje ämnesord och fritextord som 

enskilda sökningar. Därefter gjordes kombinationer enligt boolesk logik (Willman, 2016). 

Valda ämnesord och fritextsökningar samt kombinationer av respektive visas i Tabell 1. I 

varje sökblock kombinerades sökorden med OR, vilket innebar att framtida sökning kom 

att innehålla minst ett av sökorden ur kombinationen. Därefter kombinerades de tre 

sökblocken med AND för att få en kombination med minst ett av orden ur varje sökblock. 

Sökningen begränsades till artiklar som var peer reviewed, publicerade på engelska och 

som var utgivna mellan åren 2008–2018. I Cinahl och Psychinfo gjordes även 

begränsningen av Gender till Female (Willman, 2016).   

 

Tabell 1. Sökblock 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl Mastectomy (MH) Life Experiences (MH) 

Experiences* 

Life Change Events (MH) 

Perception (MH) 

Emotions (MH) 

Women (MH) 

Women's Health (MH) 

Female (MH) 

Patient** 

Medline Mastectomy (MH) Life Change Events (MH) 

Perception (MH) 

Emotions (MH) 

 

PsychInfo Mastectomy (DE) Life experiences (DE) 

Experiences (events) (DE) 

Life changes (DE) 

Perception (DE) 

Emotions (DE) 

Patient** 

(MH)/(DE) = ämnesord i respektive databasers ämnesordlistor, * = fritextsökning, ** = fritextsökning med 

trunkering.  

 

3.3 Urval  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar innehållande forskning som handlade 

om kvinnor med diagnostiserad bröstcancer och deras upplevelser efter att ha genomgått 

mastektomi. Exklusionskriterier i urvalet av artiklar innefattade studier som handlade om 

perspektivet från sjukvårdspersonalen och forskning med fokus på kvinnor som genomgått 

mastektomi utan en diagnostiserad bröstcancer. Även forskning om män med bröstcancer 

exkluderades i litteraturstudien samt studier om mäns upplevelser av att deras partner 

genomgått mastektomi.  

 

Den systematiska sökningen efter vetenskapliga artiklar resulterade i 220 träffar totalt, 

varav titlarna lästes för ett första urval till litteraturstudien (Bilaga 1). De mest relevanta 
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titlarna i förhållande till syftet togs vidare till andra urvalet för genomläsning av abstrakten. 

Resultatet av första gallringen gav 49 relevanta titlar, varav två artiklar visade sig vara 

dubbletter. I andra urvalssteget lästes därav 47 abstrakt separat av båda författarna, för att 

vidare efter diskussion och jämförelse i nästa steg gemensamt utesluta artiklar som inte 

uppfyllde kriterierna för litteraturstudien (Kristensson, 2014). I det tredje urvalssteget 

lästes sammantaget 25 artiklar i sin helhet. Nio artiklar med kvalitativ design och en artikel 

med mixad metod valdes för vidare läsning och kvalitetsgranskning. Urvalen för respektive 

databas ses i sökmatrisen (Bilaga 1).  

 

3.4 Kvalitetsgranskning  

För att kontrollera kvaliteten hos de artiklar som inkluderats i litteraturstudien utfördes 

kvalitetsgranskning enligt granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU, 2014). Till respektive artiklar användes mallar anpassade efter 

studiedesign (Kristensson, 2014). Relaterat till att artiklar med kvalitativ forskning 

användes, nyttjades mallen för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik för att utvärdera dess trovärdighet. Till artikeln med mixad metod som 

design användes en kvalitativ granskningsmall tillsammans med en kvantitativ för att göra 

en så specifik granskning som möjligt. Granskningen utfördes först enskilt av respektive 

författare. Därefter gjordes granskningen gemensamt för att kunna jämföra och diskutera 

respektive granskning och åstadkomma ett sammanställt resultat av artiklarnas kvalitet och 

trovärdighet. Samtliga tio granskade artiklar visade sig vara av tillräckligt god kvalitet för 

att kunna användas i litteraturstudien. Artikelmatris för inkluderade artiklar i 

litteraturstudien ses i Bilaga 2.  

 

3.5 Bearbetning och analys  

Integrerad analys användes vid bearbetning och analysering av litteraturstudiens resultat 

(Henricson, 2017; Kristensson, 2014). Den integrerade analysen utfördes i tre steg. Som ett 

första steg lästes de inkluderade artiklarnas resultatdel för att identifiera likheter och 

skillnader. I följande steg organiserades och sorterades texten utifrån dess likheter och 

skillnader, för att på så sätt bringa ordning i data och för att kunna presentera det på ett 

strukturerat och logiskt sätt för läsaren. I det tredje och sista steget av analysen 

sammanställdes resultatet i tre kategorier som presenteras i resultatdelen (Kristensson, 

2014).  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

forskning vara godkänd avseende principer om att inte skada, göra gott, respektera 

människans autonomi och att alla individer behandlas rättvist och med lika värde. 

Kristensson (2014) beskriver att vid genomförd litteraturstudie ska den valda litteraturens 

forskningsetiska överväganden granskas. I samtliga valda artiklar finns ett godkänt etiskt 

prövningstillstånd där även etiskt resonemang framförs i viss grad. Allt i artiklarnas resultat 

som svarar till litteraturstudiens syfte presenteras i resultatet, då det är oetiskt att välja 
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resultat som enbart presenterar författarna av litteraturstudiens åsikt. Resultatet 

presenterades utan involvering av författarnas egna tolkningar eller värderingar 

(Kristensson, 2014).  

 

4. Resultat 
Litteraturstudiens resultat baseras på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, samt 

en artikel med mixad metod. Studierna utfördes i flera olika länder. Artiklarnas resultat 

sammanställdes i tre kategorier med tillhörande subkategorier. Se Tabell 2 för översikt av 

kategoriindelning samt involverade artiklar i respektive kategori. Artiklarna i tabellen 

presenteras i alfabetisk ordning.  

 

Tabell 2, kategoriindelning

 

4.1 Kvinnans relation till sin kropp 

4.1.1 Femininiteten   

I flera studier framkommer att kvinnor som genomgått mastektomi beskriver sina bröst 

nära sammankopplat till känslan av femininitet och kvinnlighet. Det bortopererade bröstet 

benämns som en kroppsdel som gått förlorad och i samband med förlusten upplevdes 

Artikel Kvinnans relation till 
sin kropp 

Vardagen efter 
mastektomi 

Bidragande faktorer i hanteringen 
efter mastektomi 

 Feminini
teten 

Kroppsupp
fattning 

Psykiska och 
fysiska 
upplevelser 

Intimitet & 
sexualitet 

Vårdpers
onalens 
inverkan 

Stöd från 
familj och 

partner 

Kvinnans 
inre styrka 

Almeida 

m.fl. 

(2015) 

 

 

 

x 

    

x 

 

x 

Björkma
n m.fl. 

(2008) 

  

x 

 

x 

    

Burnet 

m.fl. 

(2013) 

  

x 

 

x 

    

x 

Chuang 

m.fl. 

(2018) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Davies 
m.fl. 

(2017) 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Fallbjör
k m.fl. 

(2012) 

 

x 

 

x 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

Fasse 

m.fl. 
(2017) 

 

x 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Freystei

nson 

m.fl. 

(2012) 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Piot-

Ziegler 

m.fl. 
(2010) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

   

x 

Schmidt 

m.fl. 

(2017) 

 

x 

 

x 

  

x 
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femininiteten förändrad. Upplevelser av att känna sig ofullständig som kvinna beskrevs av 

kvinnorna som att de betraktade sitt utseende som barnsligt, pojkaktigt, flickaktigt eller att 

kroppen upplevdes halv relaterat till det bortopererade bröstet (Chuang, Hsu, Yin, & Shu, 

2018; Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012; Fasse m.fl., 2017; Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul, & Delaloye, 2010; Schmidt, Wetzel, Lange, Heine, & Ortmann, 2017). 

 

Det fanns även de kvinnor i studierna som menade att brösten inte var det som definierade 

femininiteten, utan sättet att vara och klä sig på var det som ingav känslan av femininitet. 

Att vara moderlig och omhändertagande som kvinna vägde tyngre än att ha fysiska bröst. 

Brösten kopplades till det funktionella i att amma. Kvinnor som därför redan hunnit bilda 

familj och ammat barnen ansåg att bröstens funktion försvunnit och menade därför att 

förlusten av brösten var hanterbar (Fallbjörk m.fl., 2012; Schmidt m.fl., 2017). 

 

Bröstrekonstruktion upplevdes påverka vissa kvinnors känslor efter genomgången 

mastektomi. För kvinnor där brösten symboliserade femininitet bidrog bröstrekonstruktion 

i upplevelsen av att femininiteten reparerats eller återgått till det de en gång var. 

Rekonstruktion bidrog i upplevelsen och bevarandet av femininitet hos många kvinnor i 

studierna, men det fanns även de som menade att trots rekonstruktion så var femininiteten 

förlorad. Kvinnorna beskrev det som att utåt sett för andra så fanns femininiteten där, i och 

med det rekonstruerade bröstet, men ur kvinnans egna perspektiv skulle det rekonstruerade 

bröstet inte kunna återbringa femininiteten som funnits hos henne innan operationen 

(Fallbjörk m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010; Schmidt m.fl., 2017). 

 

4.1.2 Kroppsuppfattning  

I studierna beskriver kvinnor att mastektomin haft inverkan på deras kroppsuppfattning. 

Flera kvinnor upplevde negativa känslor i relation till sina kroppar baserat på jämförelser 

med hur kroppen uppfattats innan genomgången operation. Att inte längre se ut som sig 

själv, att kroppen kändes obekväm och konstig samt att inte uppleva attraktion till sin 

kropp efter mastektomi var ofta förekommande beskrivningar från kvinnor i studierna. 

Kvinnor som opererat bort ena bröstet uppgav i efterhand att de hellre opererat bort båda 

två relaterat till upplevelsen av visuell disharmoni av kroppen. Kvinnorna upplevde sina 

kroppar som vanställda och något som avvek från kvinnoidealen (Almeida m.fl., 2015; 

Brunet, Sabiston, & Burke, 2013; Chuang m.fl., 2018; Davies m.fl., 2017; Fallbjörk m.fl., 

2012; Fasse m.fl., 2017; Freysteinson m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010; Schmidt m.fl., 

2017).  

 

Relaterat till upplevelsen av vad omgivningen ansåg var ett socialt accepterat utseende, 

strävade kvinnorna efter att uppnå ett utseende likt det de hade innan operationen. För att 

uppnå symmetri i utseendet använde kvinnorna bröstprotes, noga utvalda kläder eller 

genomgick bröstrekonstruktion. Ett väl omhändertaget yttre bidrog i deltagarnas positiva 

känsla om dem själva och ingav signaler till omgivningen om en känsla av välmående. De 

upplevde även en rädsla över andra människors blickar, över att chockera eller göra andra i 

sin omgivning obekväma och upplevde en oro över att omgivningen skulle se att någonting 
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var fel, trots användning av protes och noga utvalda kläder (Brunet m.fl., 2013; 

Freysteinson m.fl., 2012). Andra kvinnor menade att genom användning av proteser kunde 

ingen se att de saknade ett bröst, samtidigt som avtagande av protesen lämnade dem med 

en känsla av utsatthet. De kvinnor som upplevde en utsatthet utan protesen upplevde även 

en konstant stress över att dölja protesen för andra, vilket resulterade i att de slutade delta i 

aktiviteter som simning och gym då de hade svårigheter i att visa sig själv för andra 

(Fallbjörk m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010).  

 

Flera kvinnor upplevde chock och besvikelse av utseendet som mastektomin gav upphov 

till (Almeida m.fl., 2015; Björkman, Arnér, & Hydén, 2008). De beskrev exempelvis att 

bröstet såg ut att vara utgrävt och att det hade fler veck i huden än förväntat. Informationen 

kring utseendet efter mastektomin upplevdes bristfällig av kvinnorna, vilka hade föredragit 

förberedelser innan operationen i form av bilder alternativt filmer av olika typer av 

mastektomi-ärr (Davies m.fl., 2017).  

 

Det var svårt för flera kvinnor att möta sina kroppar efter operationen. De upplevde det 

främmande att ta hand om den nya kroppen och att kunna ta på sig själv, samt hade 

svårigheter i att kunna se på den. Steget att kunna se sig själv i spegeln upplevdes 

traumatiserande, då inte alla kvinnor var förberedda på vad som väntades. Det var i flera av 

fallen nyfikenheten kring den förändrade kroppen som var bidragande för kvinnorna till att 

kliva framför spegeln. En annan faktor var omhändertagandet kring sitt utseende, såsom att 

sminka sig och att få kroppen att se symmetrisk ut (Davies m.fl., 2017; Freysteinson m.fl., 

2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010). 

 

Kvinnornas upplevelser angående kroppsuppfattningen efter genomgången mastektomi 

gick i hand med hur de uppfattade sin kropp sedan innan. Vissa kvinnor kände sig 

uppgivna över att inte uppskattat sin kropp innan den genomgångna operationen och 

upplevde negativa känslor efter genomgången mastektomi. Andra beskrev sig missnöjda 

med sina tidigare bröst som upplevts för stora, för små eller osymmetriska, vilket 

resulterade i att förlusten av brösten inte påverkade dem på ett negativt sätt (Fallbjörk m.fl., 

2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010; Schmidt m.fl., 2017).  

 

Kvinnor, speciellt i äldre åldrar, menade på att hälsan var viktigare än utseendet själv och 

ansåg inte att exempelvis bröstrekonstruktion behövdes för dem (Chuang m.fl., 2018; 

Fallbjörk m.fl., 2012). För andra kvinnor innebar vetskapen om att rekonstruktion fanns 

som alternativ ett lugn beträffande deras kroppsuppfattning (Almeida m.fl., 2015). 

Bröstrekonstruktion upplevdes för vissa kvinnor som en lösning för att känna sig som sig 

själv efter mastektomin. Flera kvinnor upplevde dock obehag av det rekonstruerade bröstet 

i och med att känseln inte var densamma, vilket beskrevs som känslan av ett dött 

köttstycke. Bröstrekonstruktion behagade omgivningen med illusionen av att inget 

förändrats, men kvinnorna beskrev acceptansen av det nya bröstet på en psykisk nivå som 

problematiskt (Fallbjörk m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010; Schmidt m.fl., 2017).  
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Upplevelsen av att inte kunna se sin kropp i spegeln orsakade svårigheter gällande den 

nödvändiga omvårdnaden av att ta hand om operationssåret (Freysteinson m.fl., 2012). 

Känslan beskrevs bero på upplevelsen av att ha blivit stympad och halv i utseendet på 

grund av asymmetri (Fallbjörk m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010). Förståelsen av att inte 

alltid behöva se ut som de gjorde närliggande tiden efter operationen ingav dock ett lugn 

hos vissa av kvinnorna. De menade att ärret från mastektomin tillslut skulle blekna och att 

de hade möjlighet att kunna använda sig av bröstprotes eller genomgå bröstrekonstruktion 

(Freysteinson m.fl., 2012). 

 

4.2 Vardagen efter mastektomi  

4.2.1 Psykiska och fysiska upplevelser  

Flera av kvinnorna i studierna upplevde att erfarenheten av att genomgå en mastektomi 

kunde vara en psykisk smärtsam upplevelse (Chuang m.fl., 2018). Trots att kvinnorna hade 

förståelse för att mastektomin var en nödvändig åtgärd vid behandling av deras 

bröstcancer, så lämnade det dem med sorg över det förlorade bröstet.  Dekonstruktionen av 

kvinnornas kroppar som varit med sedan födseln bidrog i utvecklandet av identitetskris. 

Kvinnorna upplevde känslan av att ha förlorat sig själva. Förlusten av brösten var inte bara 

till utseendet ett ärr, utan var även en traumatiserande upplevelse som förändrat och 

utmanat deras liv (Piot-Ziegler m.fl., 2010).  

 

Att genomgå rekonstruktion av bröstet upplevdes vara ett alternativ till att fylla hålrummet 

som lämnades efter mastektomin. Dock kom det nya bröstet att inte upplevas som deras 

eget, utan som något främmande och rekonstruerat. Kvinnor beskrev att det rekonstruerade 

bröstet alltid skulle vara en påminnelse om mastektomin och upplevde det psykiskt svårt att 

kunna acceptera det som en del av dem själva. Flera kvinnor valde dock att genomgå 

rekonstruktionen i hopp om att kunna återgå till den person och kvinna de en gång varit. Ju 

mer tid som gick, desto tydligare upplevde kvinnorna att känslorna inte kändes lika viktiga 

längre (Fallbjörk m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010).  

 

Vissa av kvinnorna upplevde skuld över att inte kunna känna glädje av att leva, relaterat till 

att de inte kände igen sig själva efter operationen. Skulden befann sig även i känslan av att 

ha svikit sin kropp genom att inte kunnat upptäcka hur den insjuknat innan det varit för 

sent (Fallbjörk m.fl., 2012; Piot-Ziegler m.fl., 2010). Några kvinnor ur studierna uttryckte 

att de blev lämnade med en kall känsla inombords efter mastektomin som upplevdes hindra 

dem från att leva ett normalt liv. De beskrev känslan av ett handikapp (Piot-Ziegler m.fl., 

2010). I och med att brösten upplevdes vara det som utgjorde kvinnornas identitet och 

medvetenhet i dem själva, skapades en osäkerhet kring sitt utseende. De kände att de 

skiljde sig från andra kvinnor, vilket kunde resultera i ett undvikande av sociala aktiviteter. 

Att isolera sig från sociala tillställningar och interaktioner blev ett sätt för kvinnorna att 

hantera de negativa känslorna till sina nyopererade kroppar efter mastektomin (Brunet 

m.fl., 2013; Chuang m.fl., 2018).  
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Vanligt förekommande hos kvinnorna i studierna var olika upplevelser av fysiska symtom. 

Efter mastektomin mötte kvinnor en förändrad känsla kring ärret från operationen. 

Relaterat till att såret var för ihopdraget och att huden var vikt över operationsärret 

lämnades dem med en känsla av stramhet. Det medföljde begränsningar av rörligheten i 

armen och en besvikelse av bröstets utseende. Flera av kvinnorna fick ödem i underarmen 

efter operationen, vilket påverkade sensationen av den förändrade känseln kring bröstet. I 

studierna beskrivs att flera kvinnor upplevde en sorts fantomsmärta i det mastektomerade 

bröstet, vilket var en individuell upplevelse. Det kunde vara en tryckkänsla, smärta i hela 

bröstet eller klåda vid bröstvårtan. Fantomsmärtan beskrevs även som en kort elektrisk 

chock samt som en lågt sittande, stickande känsla. Andra kvinnor hade svårt att definiera 

känslan. Flera kvinnor uppgav att känslan upplevdes värre efter två år, medan andra 

menade att känslan tenderade upplevas värre närmast efter operationen samt att det inte 

skett någon förändring över två år. Brist på energi och upplevelsen av att kroppen inte 

fungerade som den brukade var även vanligt förekommande hos dessa kvinnor och 

påverkade deras vardag (Björkman m.fl., 2008; Brunet m.fl., 2013).  

 

4.2.2 Intimitet och sexualitet 

Hos vissa av kvinnorna upplevdes en oro över hur deras partner skulle reagera på deras 

förändrade kropp efter mastektomi. Vissa av kvinnornas partner upplevdes hämmade i att 

röra kvinnans bröst, vilket fick vissa av kvinnorna att vilja genomgå bröstrekonstruktion 

som en tröstande, alternativ åtgärd i samband med mastektomi. I och med att känseln av 

det rekonstruerade bröstet upplevdes påverkad för flera kvinnor skapades en rädsla över att 

sensualiteten och sexualiteten skulle påverkas likaså. Oron sträckte sig även till att inte 

kunna känna bröstet som sitt eget, varken till känsel eller till utseende. Utebliven känsel i 

bröstet eller bröstvårtan, upplevelsen av asymmetriska bröst och problematik i att känna 

samhörighet med det nya bröstet upplevdes svårt för flera av kvinnorna i studierna i intima 

sammanhang efter rekonstruktion (Freysteinson m.fl., 2012; Schmidt m.fl., 2017).  

 

Genom rädsla över att chocka eller såra människor, speciellt i intima relationer, skapades 

begränsningar i kommunikationen. Vissa av kvinnorna beskriver i studierna att de kände 

sig som monster och oönskade inför sina män i och med ett fysiskt avstånd dem emellan. 

Det fysiska avståndet skapade risk för misstolkning av känslor mellan paren och visade sig 

i flera fall bero på att kvinnornas partner inte ville inkräkta på kvinnans integritet utan låta 

henne vara den som tog steget till närmande. Flera kvinnor uttryckte en vilja i att 

genomföra bröstrekonstruktion för deras partners skull, vilket berodde på att deras 

bekvämlighet i sin nya kropp och i att visa sig naken, lättklädd eller i klänningar upplevdes 

begränsad. De menade att deras sätt att avskärma sig från partnern i och med 

begränsningen inte var rättvis och hindrade dem från att komma nära. Partnerna ville ge 

kvinnorna utrymme så att de inte skulle uppleva press från dem, vilket kvinnorna dock 

antog betydde att partnerna inte upplevde dem åtråvärda. Kvinnorna i studierna beskrev oro 

över sitt utseende och att det skulle ses som oattraktivt och påverka de intima relationerna 

(Davies m.fl., 2017; Piot-Ziegler m.fl., 2010) .  
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Relaterat till att kvinnorna i studierna upplevde att bröstet varit en viktig del av dem och 

därmed viktigt vid sexuellt umgänge, ville de känna sig hela och bevara den upphetsning 

bröstet kunde tillföra. Kvinnorna beskrev att deras utseende upplevdes ha större betydelse 

för dem själva än för deras partner, men utifrån fysiska aspekter ansågs kvinnornas bröst 

vara kopplat till sensualitet och fåfänghet om vad som anses vara en vacker kropp. Därav 

menade kvinnorna att deras partners åsikt om utseendet trots allt var essentiellt (Chuang 

m.fl., 2018; Davies m.fl., 2017; Schmidt m.fl., 2017). Den intima relationen upplevdes 

förändrad efter mastektomin i jämförelse med hur den var tidigare, vilket fick kvinnorna att 

inte känna sig avslappnade i sådana situationer. Under och efter behandling beskrev 

kvinnor känslan av minskad libido. Den minskade sexlusten tycktes bero på kvinnans 

självkänsla till stor del. Även smärtan vid beröring efter mastektomin bidrog. Inverkan på 

intimiteten från genomgången mastektomi minskades för kvinnorna med tidens gång 

(Fasse m.fl., 2017).  

 

4.3 Bidragande faktorer i hanteringen efter mastektomi 

4.3.1 Vårdpersonalens inverkan  

Sjukvårdspersonal ansågs av flera kvinnor i studierna vara ett viktigt stöd i hanteringen av 

sjukdomsförloppet och den genomgångna mastektomin. Genom att vara tillgängliga och ta 

sig tid för att ge information och besvara frågor ingav det en trygghet hos kvinnorna. 

Personalen hade upplevts medkännande under vårdtiden och upplevdes anstränga sig för att 

ge bästa möjliga vård till kvinnorna. Dock fanns det även sjukvårdspersonal som upplevts 

otrevliga och nonchalanta. Deras kommunikationsfärdigheter var bristfälliga och vården 

som gavs till kvinnorna upplevdes vara av dålig kvalitet med tanke på kvinnornas fysiska 

och emotionella tillstånd kring och efter operationen (Davies m.fl., 2017; Freysteinson 

m.fl., 2012).  

 

Beslutet i att genomgå rekonstruktion eller inte efter mastektomi beskrevs som svårt enligt 

flera av kvinnorna i studierna. Vårdpersonalen upplevdes kunna bidra med råd i besluten, 

samt på ett personcentrerat sätt kunna presentera möjligheterna i den specifika kvinnans 

situation utifrån kliniska data och kvinnans emotionella och psykologiska status. Viss 

sjukvårdspersonal hade enligt kvinnor i studierna dock enbart presenterat det alternativ som 

sjukvårdspersonalen själva ansåg var aktuellt för kvinnorna. Andra hade inte fått 

möjligheten till rekonstruktion presenterat till sig, vilket i vissa fall troddes bero på att 

platsen där mastektomin utfördes inte hade resurser till att utföra rekonstruktion direkt på 

plats. Även om kvinnorna inte genomgick rekonstruktion efter mastektomin så uppskattade 

de att bli erbjudna möjligheten till det (Fallbjörk m.fl., 2012; Fasse m.fl., 2017). 

 

Enligt flera kvinnor kunde sjukvårdspersonalens information kring mastektomin upplevas 

bristfällig. Exempelvis upplevde kvinnor att sjukvårdpersonalens instruktioner om 

omläggning av operationssåret hade föredragits göras framför en spegel, då det var svårt 

för kvinnorna att se och repetera genom att enbart se det göras uppifrån. Likaså hade 

bröstet och ärrets utseende blivit beskrivet innan operationen, men resultatet som blev 
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upplevdes inte som förväntat. De hade föredragit att bli instruerade med bilder eller filmer 

på utseendet av andra kvinnors operationssår och ärr efter mastektomi för att kunna 

visualisera och förbereda sig på vad som väntade dem och därmed undvika besvikelse av 

resultatet (Davies m.fl., 2017; Freysteinson m.fl., 2012). 

 

Utöver sjukvårdpersonal beskrev kvinnorna att även stödgrupper påverkade deras 

upplevelse av en genomgången mastektomi. Stödgrupper med kvinnor som själva 

genomgått mastektomi som behandling mot bröstcancer var ett uppskattat stödsystem för 

kvinnorna i studierna. De upplevdes som ett stort stöd ur både fysiska och psykiska 

aspekter då igenkänningsfaktorer mellan kvinnorna var stort och gjorde att påfrestningarna 

efter mastektomin blev lättare att hantera (Chuang m.fl., 2018; Davies m.fl., 2017; 

Freysteinson m.fl., 2012).  

 

4.3.2 Stöd från familj och partner  

Familjen upplevdes för kvinnor som en viktig enhet att söka styrka från i hanterandet av 

livet efter mastektomin. Det upplevdes svårt att komma tillbaka till det dagliga livet med 

arbete, rutiner och att ta hand om sin familj. För vissa kvinnor blev en strävan efter att 

komma tillbaka till sitt arbete en form av hanteringsstrategi för att hålla livet så nära det 

normala som möjligt. Vissa av kvinnorna ville inte besvära sin familj med sitt tillstånd efter 

mastektomin och försökte därför att leva livet precis som det levdes innan operationen 

(Almeida m.fl., 2015; Chuang m.fl., 2018; Davies m.fl., 2017; Fallbjörk m.fl., 2012). 

 

Det fanns de kvinnor som upplevde att relationen med familjen blivit försämrad efter 

mastektomin relaterat till deras emotionella tillstånd. Samtidigt blev familjen och barnen 

orsaken till att kvinnorna orkade kämpa sig igenom sjukdomen och det traumatiserande av 

en genomgången mastektomi. Behovet av att ha personer i omgivningen upplevdes stort, 

speciellt i relation till behandlingstillfällen samt under närliggande postoperativa perioden. 

Kraften och orken var inte densamma som innan, vilket bidrog i att de upplevde sig socialt 

isolerade (Davies m.fl., 2017; Freysteinson m.fl., 2012). 

 

Genom att kvinnornas familj och partner visade stöd och acceptans kunde kvinnorna 

bearbeta känslor av rädsla, ångest och depression på ett mer hanterbart sätt. De beskrev 

även att de upplevde sig förstådda, älskade och stöttade. Kärleken till familjen hjälpte dem 

att bearbeta sjukdomen, kunna leva utan begränsningar och att uppleva en acceptans och 

stabilitet i måendet. Det fanns dock anhöriga som inte upplevdes som något stöd till 

kvinnorna av olika anledningar, exempelvis på grund av ålder eller fullspäckade 

jobbscheman. Kvinnorna upplevde även vissa av sina anhöriga som otrevliga och att de 

inte brydde sig om kvinnorna eller deras tillstånd (Almeida m.fl., 2015; Chuang m.fl., 

2018; Freysteinson m.fl., 2012). 

 

Partnern hjälpte kvinnorna i att hantera sjukdomen och den genomgångna mastektomin och 

fick dem att fortsätta leva vardagen på ett optimistiskt sätt (Almeida m.fl., 2015). Dock 

beskriver kvinnorna i studierna att det fanns tillfällen där deras partners positivitet gick till 
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överdrift och gav kvinnorna känslan av ett tvång att kväva negativa känslor till att aldrig 

komma ut. Kvinnorna upplevde att deras partner inte hade förståelse för vad de gick 

igenom, utan ville hasta på med att få livet till det normala igen (Fasse m.fl., 2017). Att 

kunna prata med sin partner om upplevelsen av sina förlorade bröst, bidrog i att istället 

kunna frigöra negativa känslor och orosmoment (Chuang m.fl., 2018). Kvinnor upplevde 

att deras partners åsikt spelade roll angående att genomgå bröstrekonstruktion efter 

mastektomin eller inte, även om det inte var partnern som tog beslutet (Fasse m.fl., 2017). 

Deras partner stöttade dem i vilket beslut de än tog och menade att de var vackra oavsett 

beslut om rekonstruktion eller inte (Davies m.fl., 2017).  

 

4.3.3 Kvinnans egen inre styrka 

Mastektomin upplevdes vara något som krävdes för att få bort det sjuka, att det var enda 

utvägen för att ha en chans mot cancern. Kvinnorna menade att om bröstet behövdes tas 

bort, så anpassade de sig efter det eftersom hälsan kom i första hand (Almeida m.fl., 2015; 

Piot-Ziegler m.fl., 2010). Livet upplevdes vara viktigare än bröstet och utseendet. Relaterat 

till att nära anhöriga gått bort i bröstcancer, upplevdes en tacksamhet över att vara i livet 

och att operera bort brösten var en liten uppoffring i jämförelse med livet självt (Chuang 

m.fl., 2018; Davies m.fl., 2017; Fallbjörk m.fl., 2012). Vid insjuknandet av cancer och 

genomgången mastektomi omvärderade kvinnorna sina prioriteringar i livet. Det fick dem 

att börja njuta av varje ögonblick i sina liv och förändra sitt bemötande av människor. De 

upplevde även att en prioritering av människorna i sitt liv var något som behövdes göras 

för att ta vara på de personer som betydde något och lämna de som inte utgjorde en viktig 

del av deras liv (Piot-Ziegler m.fl., 2010).  

 

Efter mastektomin upplevde vissa kvinnor sin kropp som modig och tålig efter att den 

kunnat hantera cancersjukdomen och klarat genomgå en operation av brösten. De kunde på 

så vis minska fokus kring de fysiska aspekterna, vilket möjliggjorde en acceptans av 

förlusten av brösten. De upplevde då även att behovet av bröstrekonstruktion inte fanns. 

Oavsett upplevt behov eller inte så beskrev vissa av kvinnorna att valet om rekonstruktion 

enbart låg hos dem själva, att det var deras kropp, deras liv och därmed även deras val 

(Brunet m.fl., 2013; Chuang m.fl., 2018; Fallbjörk m.fl., 2012; Fasse m.fl., 2017).  

 

Att ha möjligheten att prata med personer i sin omgivning om upplevelsen kring 

mastektomin hjälpte kvinnorna att processa och ta sig vidare i livet med en på nytt 

uppbyggd medvetenhet och passion till sin nya kropp. Trots den smärtsamma och 

traumatiska upplevelsen som mastektomin förde med sig upplevde kvinnorna att de lärt sig 

älska sig själva och hittat ett positivt sätt att leva (Chuang m.fl., 2018).  

 

Flera av kvinnorna upplevde existentiella tankar efter mastektomin om varför de insjuknat 

(Almeida m.fl., 2015; Piot-Ziegler m.fl., 2010). Religion och tro upplevdes som viktiga 

stödsystem som hjälpte kvinnorna att hantera och förstå insjuknandet på ett stödjande sätt. 

Det hjälpte dem att komma till freds med sitt tillstånd för att kunna hantera sjukdomen och 
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leva med positivt och optimistiskt perspektiv på livet (Almeida m.fl., 2015; Chuang m.fl., 

2018; Davies m.fl., 2017; Freysteinson m.fl., 2012).  

 

4.4 Resultatsammanfattning  
Resultatet av litteraturstudien visade att kvinnors upplevelse efter genomgången 

mastektomi varierade angående relationen till sin kropp, hur vardagen påverkats samt vad 

som påverkat hanteringen av den genomgångna operationen. Flera studier visar på att 

majoriteten av deltagarna upplevde förändrad självbild efter mastektomi, vilket påverkat 

dem i både psykiska, fysiska och sociala sammanhang. Aspekter som påverkade 

självbilden var bland annat omgivningen och samhällets roll samt kvinnornas koppling och 

definition av brösten innan operationen.  

 

Resultatet visade även att genomförande av bröstrekonstruktion var en upplevelse som var 

individuell för varje kvinna. Det förlorade bröstet symboliserades för många kvinnor som 

en förlorad femininitet, vilket upplevdes repareras av bröstrekonstruktion. För kvinnor som 

inte genomgått rekonstruktion ingav vetskapen om den framtida möjligheten ett lugn. För 

majoriteten av de kvinnor som genomfört bröstrekonstruktion efter mastektomi upplevdes 

svårigheter av att acceptera det rekonstruerade bröstet som en del av sin kropp. Familj och 

partner var viktiga enheter som bidrog med styrka och stöd till kvinnorna efter 

mastektomin. Det fick kvinnorna att kunna återgå till vardagen och gav dem möjligheten 

att bearbeta sin sjukdom. Vissa av kvinnorna upplevde relationen till familjen förändrad i 

relation till sitt emotionella mående.  

  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Vid gallring av artiklar i urvalet exkluderades bland annat artiklar som handlade om 

kvinnornas partners upplevelse av den genomgångna mastektomin. Dock är deltagarna i en 

av de valda studierna till hälften män som tillsammans med sin partner intervjuades 

angående kvinnans upplevelse efter mastektomi. Partnerns deltagande kan anses som en 

brist i litteraturstudiens resultat, då deras närvaro kan ha påverkat kvinnornas svar i 

intervjuerna. Dock kunde kvinnornas upplevelser urskiljas tydligt från deras partner, vilket 

författarna ansåg var en tillräcklig styrka för att inkluderas i litteraturstudien.  

 

Med anledning av att litteraturstudien syftar till att beskriva kvinnors upplevelser efter 

mastektomi vid diagnostiserad bröstcancer exkluderades även forskning beträffande män 

med diagnostiserad bröstcancer som genomgått mastektomi. Det manliga könet valdes att 

exkluderas till litteraturstudien då incidensen av bröstcancerfall är avsevärt högre hos 

kvinnor än hos män och anses därför annars kunna påverka litteraturstudiens överförbarhet 

till liknande kontexter (Kristensson, 2014). Studier beträffande mäns upplevelser efter 

genomgången mastektomi antogs även kunna vara ett bias som kunnat snedvrida resultatet 

av litteraturstudien. Som litteraturstudiens resultat beskriver upplevs förlusten av bröstet 

vara ett större fokus hos kvinnor än cancersjukdomen i sig. Ett antagande av författarna var 
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att mäns upplevelser istället skulle riskera att fokusera på upplevelserna av insjuknandet 

samt tillfrisknandet från cancer, än i själva upplevelsen av att förlora en kroppsdel.  

 

För att reducera antalet träffar i sökningarna och samtidigt behålla relevansen av artiklarna 

gjordes vissa begränsningar. Begränsningen till sökkriteriet Female gjordes enbart i 

databaserna Cinahl och Psychinfo, då Medline inte hade det som begränsningsalternativ. 

Begränsningen ansågs relevant av litteraturstudiens författare då mängden brus i sökningen 

minskades (Willman, 2016). 

 

En svaghet i litteraturstudiens metod kan anses vara valet av sökord samt kombinationerna 

av dem i valda databaser. Exempelvis valdes sökorden Women, Women’s Health, Female 

och patient med trunkering att sökas med den booleska termen OR, samtidigt som 

sökningen i Medline inte inkluderade någon av de sökorden. Innan den slutliga sökningen 

gjordes, utfördes ett flertal test-sökningar i databaserna för att finna bästa möjliga sökväg 

som svarade till litteraturstudiens syfte. Test-sökningarna börjades med att inkludera alla, 

enligt författarna, passande ämnesord och sökord, vilka kombinerades på ett relevant sätt. 

Det visade sig då att sökningarna resulterade i stora mängder brus, varav fler test-sökningar 

med nya kombinationer och sökord utfördes som följd. Trots att metoden i valet av sökord 

och kombinationer ansågs som svag, resulterade de slutliga sökningarna i de valda 

databaserna i väsentliga och relevanta träffar, vilket därför bidrog till ett trovärdigt och 

tillförlitligt resultat av litteraturstudien (Kristensson, 2014).  

 

Inga avgränsningar av geografiskt område gjordes i litteraturstudien. Studierna involverade 

i litteraturstudien utfördes i länder som Sverige, Taiwan, USA och Brasilien med flera och 

innebar ett varierat omfång av etniciteter och kulturer (Bilaga 2). Då litteraturstudien är av 

kvalitativ metod och syftet är att beskriva upplevelser anses ett varierat omfång vara en 

styrka då det bidrar till större överförbarhet av resultatet till andra liknande kontexter. Det 

skapar även variation av deltagarurvalet, vilket bidrar med olika perspektiv och innebär en 

ökad tillförlitlighet av resultatet. Tillförlitligheten av litteraturstudien resultat stärks även 

av att både kvalitetsgranskning samt analysering av artiklar utfördes med triangulering. I 

och med att triangulering utfördes minskades risken att resultatet speglades av den enskilda 

individens förförståelse. Då författarna av litteraturstudien även var nybörjare inom 

forskning, har det beaktats med stor ödmjukhet för att undvika tolkningsfel. Genom hela 

litteraturstudien har objektivitet eftersträvats för att undvika tolkning av studiernas resultat 

samt involvering av författarnas egna värderingar (Kristensson, 2014). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visar att flertalet kvinnor upplevt förändrad självbild efter 

genomgången mastektomi. Självbilden eller självuppfattningen beskrivs av flera kvinnor i 

litteraturstudien som förankrad i bröstens betydelse i relation till femininitet. En tolkning 

av resultatet är att kvinnornas upplevelser efter mastektomi är nära sammankopplat med 

nivån av det teoretiska begreppet Kasam (Antonovsky, 2005). Kvinnor vars femininitet inte 



    

 

16 

 

upplevdes definieras av sina bröst tycktes hantera mastektomin på ett relativt bättre sätt än 

kvinnor vars bröst utgjorde definitionen och känslan av femininitet. Att hantera förlusten 

av brösten på ett för kvinnorna acceptabelt sätt kan antas bero på hög nivå av begriplighet 

och meningsfullhet av att genomföra mastektomin för kvinnorna. Kvinnor beskrev i 

flertalet studier att mastektomin var något de var medvetna om behövdes genomföras för 

att kunna ta sig vidare och hantera sjukdomsförloppet. I en studie av Fouladi m.fl. (2013) 

beskrev likaså kvinnor upplevd glädje över att ha överlevt sin sjukdom efter de genomgått 

mastektomi och att förlusten av ett bröst var det som räddat dem. I och med detta ingavs 

begriplighet och meningsfullhet i att ha genomfört operationen. Som beskrivs tidigare 

genererar ökad begriplighet och meningsfullhet i en högre grad av hanterbarhet, vilket kan 

antas applicerbart till kvinnornas situation (Antonovsky, 2005).  

 

Att genomgå mastektomi upplevs av flera kvinnor som en omvälvande händelse i livet. Det 

kan skapa ifrågasättande kring femininitet, identitet och självbild. En sådan omvälvande 

händelse kan därmed påverka nivån av Kasam till det negativa, vilket i sig kan antas vara 

anledning till de negativa upplevelser och känslor som kvinnor beskriver sig ha efter 

mastektomin (Antonovsky, 2005). Vid en sådan typ av händelse är individens friskfaktorer 

en viktig källa för att öka graden av hanterbarhet och meningsfullhet när begripligheten 

upplevs låg. Med friskfaktorer menas faktorer som främjar hälsa och som bidrar till att 

lättare kunna hantera livaförändringar. Liksom litteraturstudiens resultat visar, visar även 

tidigare forskning att flera kvinnor upplever främst familj och partner som viktiga faktorer i 

hanteringen efter mastektomi (Denewer, Farouk, Mostafa, & Elshamy, 2011; Fouladi m.fl., 

2013). För vissa av kvinnorna upplevs likaså sjukvårdspersonalen samt tron och religionen 

viktiga i hanteringen. En tolkning av litteraturstudiens resultat är att friskfaktorerna 

fungerar som kvinnornas skyddsnät och stödsystem (Antonovsky, 2005).  

 

Som litteraturstudiens resultat visar benämns upplevelser efter genomgången mastektomi i 

samband med eller orsakade av bröstrekonstruktion genomgående i det. Då 

bröstrekonstruktion kan kompletteras till en genomförd mastektomi, kan det även innebära 

att upplevelserna efter mastektomin påverkas i och med detta. Upplevelser relaterat till 

bröstrekonstruktion efter genomgången mastektomi var inget exklusionskriterie i 

litteraturstudien. Därav inkluderades den typen av upplevelser i litteraturstudiens resultat 

eftersom det annars vore oetiskt att inte presentera allt från vald litteratur som svarar till 

litteraturstudiens syfte (Kristensson, 2014).  

 

För kvinnor där brösten inverkat på känslan av femininitet och uppfattningen om sin kropp 

tycks bröstrekonstruktion påverkat upplevelsen i ett positivare slag i jämförelse med om 

dessa kvinnor inte genomfört rekonstruktion. Dock framgår det i resultatet av 

litteraturstudien att rekonstruktion av brösten behagar kvinnors omgivning och dem själva 

ur ett utseendemässigt perspektiv, men för vissa av dem tenderar rekonstruerade bröst att 

inte kännas som en del av kroppen. Kvinnor upplevde att det rekonstruerade bröstet inte 

kändes som sitt egna och att känseln upplevdes förändrad. Ett antagande av författarna till 

litteraturstudien var att kvinnornas beslutstagande i att genomgå bröstrekonstruktion efter 
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mastektomi påverkas mer av samhället och omgivningens kroppsideal än av kvinnans egna 

värderingar (Lindvall, 2012).  

 

Samhället tolkas påverka kvinnors upplevelse om idealkroppen. Den ideala kroppen 

beskrivs som frisk och stark, vilket inte menas inkludera den sjuka kroppen (Lindvall, 

2012). Kvinnor i litteraturstudien upplever att de undviker situationer där den 

mastektomerade kroppen skulle visas. Det skulle kunna antas att det görs utav rädsla att 

inte uppfylla de ideal som de möts av i samhället. Ett antagande är att om en variation av 

den ideala kroppen lyfts av omgivningen, exempelvis gällande olika kroppstyper och åldrar 

samt inte separerar det friska från det sjuka, skulle det kunna ge individer som inte 

upplever sammankoppling till den ideala kroppen ett lyft mod till att ta sig förbi de 

begränsningar de upplever idag (Määttä & Öresland, 2014).  

 

Som nämns i litteraturstudiens resultat beskrev kvinnor att upplevelsen efter mastektomin 

var mer negativ än förväntat. Ett antagande är att information som ges innan operationen av 

sjukvårdspersonal angående bland annat utseende och känsel av bröstet är bristfällig 

relaterat till kvinnornas negativa upplevelser och känslor angående dessa aspekter efter 

genomgången mastektomi. Annan forskning visar även att kvinnor är i behov av 

information och råd kring sexlivet efter mastektomin samt hur anpassningar kan göras 

(Emilee, Ussher, & Perz, 2010). Informationen kan även ge partnern en förståelse i hur de 

tillsammans kan förändra sin intimitet parallellt med andra förändringar, då sexuell 

intimitet i sig är en bidragande faktor i att hantera sjukdomen. Ett antagande är att 

förebyggande åtgärder såsom preoperativ information skapar förutsättningar för att 

upplevelserna tiden efter mastektomin erfaras positivare i jämförelse med utgången av 

litteraturstudiens resultat, vilket en studie av Suplee, Jerome-D’Emilia och Boiler (2016) 

styrker.  

 

Att beakta är att litteraturstudiens resultat inte säkerställer att kvinnornas upplevelser efter 

mastektomi enbart beror på den kirurgiska behandlingen. Som forskningen i bakgrunden 

visar orsakar den kompletterande behandlingen i form av cellgiftsbehandling biverkningar 

som exempelvis vaginal torrhet (Ewertz & Jensen, 2011). I resultatet beskrivs kvinnors 

upplevelser av påverkad intimitet och sexliv efter genomgången mastektomi, vilket vaginal 

torrhet kan antas bidra till. Annan forskning visar även på påverkad intimitet hos kvinnor 

kopplat till bröstcancerdiagnos (Emilee, Ussher, & Perz, 2010). Även depression och andra 

psykiska symtom är upplevelser som kvinnorna beskriver efter genomgången mastektomi, 

men som också kopplas till övrig bröstcancerbehandling (Christensen m.fl., 2009). 

Biverkningar och upplevelser som uppstår på grund av annan behandling och övriga 

faktorer anses dock problematiskt att utelämna i litteraturstudiens resultat, då upplevelser 

är något abstrakt som inte går att sortera och härleda till specifik upphovskälla 

(Kristensson, 2014).    
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6. Slutsats 
Sammanfattningsvis visar litteraturstudiens resultat att kvinnors upplevelser efter mastektomi 

är varierande och individuella. Slutsatsen är att mastektomi resulterar i upplevelser av 

förändrad femininitet, identitet och självbild, vilket kan påverka kvinnors sätt att leva och 

hanteras utifrån antalet och graden av friskfaktorer.  

 

7. Klinisk nytta och förslag till fortsatt forskning 
Det anses grundläggande att sjuksköterskan utövar personcentrerad vård för att kunna möta 

patienters individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I litteraturstudien 

framkommer det att stödet från sjukvårdspersonal bidrar i ökad hanterbarhet av att genomgå 

mastektomi. För att minska individens negativa upplevelser i relation till genomgången 

mastektomi bör förståelsen kring upplevelserna efter mastektomi ökas. I fynden av 

litteraturstudiens resultat framgår att flera kvinnor upplever bristande information från 

sjukvårdspersonal preoperativt och att upplevelserna efter operation påverkats i och med 

detta. Den kunskapen kan omsättas i praktiken genom tillvaratagande av och ökad förståelse 

kring kvinnors upplevelser efter genomgången mastektomi. Genom att ta tillvara på 

upplevelserna kan det bidra i hur sjukvårdspersonal kan utbilda, bemöta och stötta kvinnor 

före och efter den kirurgiska behandlingen för att skapa bättre förutsättningar för kvinnornas 

mående och hälsa efter en mastektomi. 

 

Sjuksköterskans roll blir även betydelsefull i involvering av partner och familj som en del av 

teamet kring den vård som kvinnan erhåller. Då litteraturstudiens resultat visar på att vissa 

kvinnor upplever ett avstånd till sin partner angående närhet och intimitet kan det anses 

finnas behov av att öppna upp för ett klimat där intima frågor kring sex- och samliv inte 

upplevs lika tabubelagt. Ett antagande är att sjuksköterskan kan bidra till det genom 

information och utbildning för kvinnan och hennes partner före och efter behandlingen 

genomförts. Det bör dock beaktas att sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens integritet, 

autonomi och därmed respektera individens rätt till självbestämmande.  

 

Som visas i litteraturstudiens resultat upplever kvinnor en lång tid efter genomförd 

mastektomi psykisk och fysisk problematik i vardagen och sitt mående. Förslag till fortsatt 

forskning är interventionsstudier där olika varianter av uppföljningsbehandlingar för kvinnor 

som genomgått mastektomi implementeras. Förslagsvis skulle sådana 

uppföljningsbehandlingar kunna vara regelbundna återbesök till sjuksköterska, kontinuerlig 

psykologisk behandling, stöd- eller utbildande samtal. Då majoriteten av kvinnorna i 

litteraturstudien upplevt negativa erfarenheter och känslor som följd av mastektomi anses 

forskningsområdet inte vara tillräckligt utforskat.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 
Författare, titel, tidskrift, 

sidnr, land 
Syfte Metod 

 

Värdering Resultat 

Almeida, T. G. de, Comassetto, 

I., Alves, K. de M. C., Santos, A. 

A. P. dos, Silva, J. M. de O. e, & 

Trezza, M. C. S. F. (2015). 
 

Experience of young women with 

breast cancer and 

mastectomized. 

 

Escola Anna Nery - Revista de 

Enfermagem, 19(3), 432-438 

 

doi:10.5935/14148145.20150057 

 

Brasilien 

 

The aim of the 

study was to 

understand the 

experience of 

younger women 

diagnosed with 

breast cancer and. 

mastectomized.  

 

Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor mellan 18–35 

år. 

Kvinnor diagnostiserade 

med bröstcancer och 

genomgått mastektomi.  

Exklusionskriterier:  

Framgår inte i artikeln.  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighets urval. 

Urval: 

Inga bortfall 

framkommer.  

Studiegrupp: 

7 kvinnor, 18-35 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

analysmetod 

Styrkor: 

Använder sig utav citat 

från intervjuerna.  

 

Svagheter: 

Liten studiegrupp. 

 

Exklusionskriterier 

redovisas inte. 

Kvinnorna upplevde en skam relaterat till kroppsidealen i 

samhället efter mastektomin.  

 

Kvinnorna upplevde att deras tro och religion samt stödet från 

familjen främjade processen att komma tillbaka till det vardagliga 

livet.  

 

Kvinnorna upplevde nedstämdhet relaterat till mastektomin då 

detta skapade hinder i vardagen och upplevdes som att det 

stoppade dem att leva som tidigare.  



    

 

 

 

 

Författare, titel, tidskrift, 

sidnr, land 
Syfte Metod 

 
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 

To evaluate each 

study participant’s 

experience of being 

someone who has 

had a body part 

amputated and has 

felt phantom 

phenomena. 

Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

Patienter som har 

bröstcancer och 

genomgått en 

mastektomi.  

Exklusionskriterier: 

Medicinskt eller mentalt 

instabila personer. 

Deltar i andra studier. 

Urvalsförförande: 

Bekvämligheturval. 

Urval: 

11 kvinnor tillfrågades, 

3 bortfall. 

Studiegrupp: 

8 kvinnor i åldrarna 25- 

80 år.  

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Styrkor: 

Genomfört pilotstudie.  

 

Tydlig design. 

 

Svagheter: 

Få citat från 

intervjuerna.  

 

 

 

Kvinnorna upplevde att det var svårt att beskriva den specifika 

känslan och lokalisationen av smärtan som uppkom efter 

mastektomin.  

 

Kvinnorna upplevde alla någon form av sorg efter mastektomin.  

 

Känslan som upplevdes efter mastektomin beskrevs som kliande, 

liknande elchocker eller smärta i hela bröstet. 



    

 

 

 

 

Författare, titel, tidskrift, sidnr, 

land 
Syfte Metod 

 
Värdering  

 
Resultat 

Brunet, J., Sabiston, C. M., & Burke, 

S. (2013). 

 

Surviving breast cancer: Women’s 

experiences with their changed 

bodies. 

 

Body image, 10(3), 344–351. 

 doi:10.1016/j.bodyim.2013.02.002 

  

Kanada 

Explored 

women’s 

experiences with 

their bodies 

following 

treatment for 

breast cancer.  

Kvalitativ metod 

Inklusionskriterier: 

Kunna kommunicera på 

engelska. Genomgått 

kirurgisk behandling för 

bröstcancer. Behandlats 

färdigt med 

cellgiftbehandling eller 

strålning. Första 

diagnosen av 

bröstcancer.  

Exklusionskriterier: 

Inga exkluderingar 

framkom i artikeln.  

Urvalsförförande: 

Snöbollsurval.  

Urval: 

Inga bortfall framkom. 

Studiegrupp:  

11 kvinnor, 47-70 års 

ålder. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervju och 

frågeformulär. 

Analysmetod: 

Tolkande 

fenomenologisk analys 

Styrkor: 

Genomfört en 

pilotstudie.  

 

Använder sig utav 

citat från intervjuerna 

i artikeln.  

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

redovisas inte. 

 

 

 

Kvinnorna upplevde korttid- och långtidspåverkningar på 

deras koppar efter sin behandling för bröstcancer.  

 

Kvinnornas nedstämdhet till sin postoperativa kropp ledde till 

negativa tankar om den.  

 

Mastektomin genererade i en negativare kroppsuppfattning än 

tidigare hos kvinnorna. 



    

 

 

 

Författare, titel, tidskrift, sidnr, 

land 
Syft 

Syfte 

Metod 

 
Värdering  

 
Resultat 

Chuang, L.-Y., Hsu, Y.-Y., Yin, S.-

Y., & Shu, B.-C. (2018). 

 

Staring at my body: The experience of 

body reconstruction in breast cancer 

long-term survivors.  

 

Cancer nursing, 41(3), E56–E61.  

 

doi:10.1097/NCC.0000000000000507 

 

Taiwan 

The aim of this 

study was to 

understand the 

perception of 

body 

from women 

diagnosed with 

breast cancer 

more than 5years 

previously and 

whose treatment 

included a 

mastectomy. 

Kvalitativ metod 

Inklusionkriterier: 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi minst 5 år 

tidigare.  

Exklusionkriterier:  

Framgår inte i artikeln.  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval: 

Inga bortfall 

framkommer i studien.  

Studiegrupp: 

8 kvinnor, i åldrarna 41-

59 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

innehållsanalys 

Styrkor: 

Diskuteras studiens 

trovärdighet.  

 

Använder sig av citat 

från intervjuerna. 

 

Svagheter: 

Intervjuerna 

genomfördes minst 5 

år efter mastektomi.  

 

 

Kvinnorna upplevde en längtan efter att återgå till hur livet var 

innan, bland annat kopplat till utseendet och rollen i familjen.  

 

Kvinnornas upplevde att försök till att neutralisera de negativa 

tankarna om sin kopp bidrog till en förbättrad självbild.  

 

Genom att öppna upp sig om sin mastektomi till sin familj och 

andra hjälpte det kvinnorna att hantera situationen. 



    

 

 

 

 

Författare, titel, tidskrift, sidnr, 

land 
Syfte Metod 

 
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.  

 

Wolters Kluwer Health, 40(5), 361–

368.  

 

doi:10.1097/NCC.0000000000000413 
 

USA 

To explore the 

lived experience of 

women 

immediately 

following 

mastectomy when 

they see their scars 

for the first time.  

Kvalitativ metod 

Inklusionkriterier: 

Kvinnor som överlevt 

bröstcancer. 

Kvinnor som genomgått 

en mastektomi 6-12 

månader innan studien 

genomfördes.  

Kvinnor över 18 år. 

Exklusionkriterier: 

Kvinnor som redan 

genomfört 

rekonstruktion.  

Urvalsförförande: 

Avsiktligt urval. 

Urval: 

15 kvinnor kontaktades, 

5 bortfall. 

Studiegrupp:  

10 kvinnor mellan 35–

76 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervju.  

Analysmetod: 

Fenomenologisk analys 

Styrkor: 

Välbeskriven 

analysmetod.  

 

Använder sig utav 

citat från intervjuerna.  

 

Svagheter: 

Studiedeltagarna fick 

en gåva efter 

genomfört deltagande.  

 

 

Mastektomin har påverkat kvinnornas relationer, intima 

relationer samt relationen till sina barn.  

 

Kvinnorna upplevde att genom att ha strategier och stöd från 

omgivningen underlättades processen till att komma tillbaka 

till det vardagliga livet.  

 

Kvinnorna upplevde informationen om hur deras kropp skulle 

se ut efter mastektomin som bristfällig.  

 

Kvinnorna kände en tacksamhet för att ha ”övervunnit” sin 

cancer.  

 

Kvinnorna ansåg att det skulle vara bra att informera 

patienterna innan operationen på hur kroppen kan se ut efter 

och informera om strategier för att kunna se sig själv i spegeln 

efter operationen. 



    

 

 

 

 

Författare, titel, tidskrift, sidnr, 

land 
Syfte Metod 

 
Värdering  

 
Resultat 

Fallbjörk, U., Salander, P., & 

Rasmussen, B. H. (2012).  

 

From ”No big deal” to ”Losing 

oneself”. 

Different meanings of mastectomy.  

 

Wolters Kluwer Health, 35(5), E41–

E48.  

 

doi:10.1097/NCC.0b013e31823528fb 

 

Sverige 

Investigate the 

women’s narratives 

about the impact of 

mastectomy on 

their lives, as well 

as their reflections 

on breast 

reconstruction. 

Kvalitativ metod 

Inklusionkriterier: 

Genomgått mastektomi 

år 2003.  

Exklusionkriterier: 

Framgår ej i artikeln. 

Urvalsförförande: 

Avsiktligt urval. 

Urval: 

16 kvinnor kontaktades, 

1 bortfall.  

Studiegrupp: 

15 kvinnor, 39-69 års 

ålder, födda i Sverige. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervju. 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Styrkor: 

Diskuterar 

trovärdighet.  

 

Använder sig utav citat 

från intervjuerna. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

redovisas inte.  

 

Intervjuer med 

kvinnorna 

genomfördes 4,5 år 

efter mastektomierna.  

Resultatet delades in i tre ämnen baserade på patienternas 

upplevelser kring mastektomin. De tre ämnena fokuserade på 

att förlusten av bröstet inte var något negativt, att 

mastektomin upplevdes som att förlora sig själv, samt att 

mastektomin upplevde skada femininiteten hos vissa av dem.  

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, sidnr, land 

Syfte Metod 

 

Värdering  

 

Resultat 

 

Fasse, L., Flahault, C., 

Vioulac, C., Lamore, 

K., Wersch, A. V., 

Quintard, B., & Untas, 

A. (2017).  

 

The decision-making 

process for breast 

reconstruction after 

cancer surgery: 

Representation of 

heterosexual souples in 

long-standing 

relationships.  

 

British journal of health 

psychology, 22(2), 

254–269.  

 

doi:10.1111/bjhp.12228 
 

Frankrike 

To gain a better 

understanding of the 

couples decision-

making process for 

breast reconstruction 

in the cancer context 

and particularly to 

investigate the 

partner’s 

involvement in this 

process.  

Kvalitativ metod 

Inklusionkriterier: 

Minst 18 år gammal. Kan 

prata och läsa franska 

flytande. Gifta eller leva 

tillsammans i en 

heterosexuell relation 

sedan innan 

bröstcancerdiagnosen.  

Exklusionskriterier: 

Dubbel mastektomi, 

inlärningssvårigheter,  

psykisk sjukdom, 

hälsoproblem hos 

partnern.  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval.  

Urval: 

Inga bortfall framkommer.  

Studiegrupp: 

18 deltagare (9 par), 

Kvinnor 33-66 års ålder, 

partner 40-76 års ålder.  

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor: 

Använder sig utav 

citat från intervjuerna 

i artikeln.  

 

Svagheter: 

Genom att ha 

genomfört 

intervjuerna parvis 

kan de ha censurerat 

sina upplevelser för 

att minskat lidandet 

för partnern.  

 

 

 

Kvinnorna upplevde att den yttre påverkan vid valet av rekonstruktion 

upplevdes som antingen personbaserad vård eller var bristande beroende 

på var de fick behandling. En del av kvinnorna upplevde att de själva inte 

hade ett val kring beslutet. Att det inte var ett val utan ett förslag man bör 

följa. Andra kvinnor upplevde att beslutet var helt deras.  

 

Upplevelsen efter mastektomin påverkades utav partnern genom att det 

var en händelse de genomgick tillsammans. Partnern var ett 

känslomässigt stöd vid både läkarbesök samt att hantera det dagliga livet.  

 

Kvinnorna upplevde att deras partners positiva sätt att vara gjorde det 

svårt att kunna hantera och uttrycka de negativa känslorna som uppstod.  

 

Kvinnorna upplevde att deras sexuella aktivitet minskade under 

behandlingarna och under en tid efteråt.  

 

Att ha partnern åsikt angående beslut upplevdes som värdefullt för 

kvinnorna. 



    

 

 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, sidnr, land 

Syfte Metod 

 

Värdering  

 

Resultat 

Freysteinson, W. M., 

Deutsch, A. S., Lewis, C., 

Sisk, A., Wuest, L., & 

Cesario, S. K. (2012).  

 

The experience of 

viewing oneself in the 

mirror after a 

mastectomy.  

 

Oncology Nursing 

Society, 39(4), 361–369. 

 

doi:10.1188/12.ONF.361-

369 
 

USA 

To describe the 

experience of 

viewing oneself in a 

mirror following a 

mastectomy.  

Kvalitativ metod 

Inklusionkriterier: 

Kvinnor som genomgått 

en mastektomi för 3–12 

månader sedan. 

18 år eller äldre. 

Tala och förstå 

engelska. 

Exklusionkriterier: 

Behov av 

vårdnadshavare. 

Emotionell distress. 

Dysmorfofobi (BDD). 

Urvalsförförande:  

Ändamålsenligt urval 

Urval: 

20 kvinnor kontaktades, 

8 bortfall.  

Studiegrupp: 

12 kvinnor mellan 32–

76 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Styrkor: 

Använder sig av citat 

från deltagarna i 

artikeln.  

 

Transkribering utförs.  

 

Diskuterar trovärdighet. 

 

Svagheter: 

Deltagarna upplevde en svårighet i att se sin kropp efter mastektomin.   

 

Flera kvinnor undvek speglar under flera dagar efter operationen.  

 

Att få sina kroppar att se symmetriska ut var mycket viktigt för 

deltagarna med eller utan protes. 

 

Nyfikenheten i att se sina förändrade kroppar var en stor faktor i att ta 

steget att se sig själv i spegeln. 



    

 

 

 

 

Författare, titel, tidskrift, 

sidnr, land 

Syfte Metod 

 

Värdering  

 

Resultat 

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

Raffoul, W., & Delaloye, J.-F. 

(2010). 

 

Mastectomy, body 

deconstruction, and impact of 

identity: A qualitative study. 

 

British Journal of Health 

Psychology, 15(3), 479–510.  

 

doi:10.1348/135910709X472174 

 

Schweiz 

To understand the 

consequences of 

body 

deconstruction 

through 

mastectomy on 

corporality and 

identity in women 

with breast cancer. 

Kvalitativ metod 

Inklusionkriterier:  

Kvinnor med bröstcancer 

som tagit beslut om att 

genomföra en 

mastektomi. 

Exklusionkriterier: 

Inga kriterier framgår. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval: 

Inga bortfall 

framkommer i studien.  

Studiegrupp:  

19 kvinnor mellan 37–62 

år.  

Datainsamlingsmetod: 

3 semi-strukturerade 

intervjuer.   

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Styrkor: 

Citat från intervjuerna 

med deltagarna.  

 

Genomförandet är 

välbeskrivet. 

 

Svagheter: 

Har inte en variation i 

etnicitet. 

 

Exklusionskriterier 

redovisas inte.  

Kroppsförändringen kombineras med känslor som fysisk och 

psykisk sorg, samt att förlora identifieringen av sin femininitet. 

 

Vid mastektomi upplevdes behovet av att sörja sin tidigare kropp 

och personen kvinnan en gång varit.  

 

Kvinnorna kamouflerade sitt nya utseende som blivit efter 

operationen och följde en nyttig livsstil för att möta de negativa 

tankar de hade om sin nya kropp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

Författare, titel, 

tidskrift, sidnr, land 
Syfte Metod 

 
Värdering  

 
Resultat 

Schmidt, J. L., Wetzel, 

C. M., Lange, K. W., 

Heine, N., & Ortmann, 

O. (2017). 

 

Patient’s experience of 

breast reconstruction 

after mastectomy and 

its influence on 

postoperative 

satisfaction.  

 

Archives of 

Gynecology and 

Obstetrics, 296(4), 

827–834.  

 

doi:10.1007/s00404-

017-4495-5 

 

Tyskland 

The individually 

perceived 

significance of the 

breast among 

patients with and 

without breast 

reconstruction and 

its correlation with 

postoperative 

satisfaction. 

Mixad metod 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor vid medicinska 

center som genomgått 

mastektomi mellan åren 

2008–2010.  

Exklusionkriterier: 

Ytterligare 

bröstrekonstruktioner, 

komplikationer, 

ofullkomlig behandling, 

patienter äldre än 75 år.  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval: 

Inga bortfall 

Studiegrupp: 

10 kvinnor som 

genomgått mastektomi 

utan rekonstruktion och 

10 kvinnor som 

genomgått mastektomi 

följt av 

bröstrekonstruktion. 

Datainsamlingsmetod:  

Semi-strukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär.  

Analysmetod:  

Statistisk analys/ 

fenomenologisk analys 

Styrkor:  

Genom semi-

strukturerade 

intervjuer ges 

deltagare möjlighet att 

tala fritt från egna 

upplevelser.  

 

Visar på skillnaderna 

mellan patienterna 

med 

bröstrekonstruktion 

och de som valt att inte 

genomföra 

rekonstruktion. 

 

Svagheter:  

Få citat från 

deltagarna.  

 

Diffust 

urvalsförfarande.  

 

 

Kvinnorna som valt att göra rekonstruktion av bröstet upplevde att bröstet 

var viktigt för deras femininitet. 

 

Populationen ansåg att bröst inte enbart har biologisk funktion utan 

påverkar även ur ett psykiskt perspektiv.   

 

Kvinnorna upplevde det svårt att acceptera det rekonstruerade bröstet som 

en del av sin kropp.  

 



    

 

 

 

 


