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Författare  
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Syfte Design Resultat 

Abu-Nab, Z., 
& Grunfeld 
E.A. (2007). 
Satisfaction 
with outcome 
and attitudes 
towards 
scarring among 
women 
undergoing 
breast 
reconstructive 
surgery. 
Patient 
Education and 
Counseling, 
66(2), 243-249. 
 
England 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
attityder till 
bröst-
rekonstruktion 
bland kvinnor 
som har 
genomgått 
bröst- 
rekonstruktion, 
inkluderande 
attityder mot 
ärrbildning. 
 
 

Kvalitativ - upptäckande och beskrivande design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer, inspelade 
och nedskriva ord för ord. Öppna frågor. 
      Analysmetod: Innehållsanalys. Intervjuerna 
skrevs ned och sammanfattades. Teman och 
sidoteman identifierades och sammanställdes.  
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 26 
- Inklusion: Alla som hade genomgått en 

TRAM flap bröstrekonstruktion efter en 
mastektomi på ett stort sjukhus i London. 
Operation de senaste 36 månaderna. 

- Exklusion: Patienter som dött, eller som 
genomgått recidiv av bröstcancer.  

- Externt bortfall: 11 kvinnor. 
 
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 15 
   - Åldrar och kön: Medelålder 50 år med lägsta 
ålder 38 år och högsta ålder 59 år, kvinnor.  
 

Kroppen blir aldrig densamma efter en bröstoperation. 
Några kvinnor kände sig sneda och sidotunga efter 
förlusten av bröstet. 
 
Genom rekonstruktion blir kroppen mer lik den som 
den varit innan operationen, men den blir inte 
densamma igen, kvinnorna får ett ersättande bröst. 
Genom att göra en rekonstruktion blir kroppen hel, 
bysthållaren fylls ut och kvinnan kan känna sig 
komfortabel och normal. Trots att de flesta är nöjda 
med en rekonstruktion, kände sig många mindre 
attraktiva och vissa kvinnor gömde sin kropp och ville 
knappt titta på den själva. Många var besvikna över 
ärret som följde rekonstruktionen. Besvikelse med 
rekonstruktionen var även kopplat till att brösten ibland 
blev olika stora. Några upplevde att hållningen blev 
bättre efter rekonstruktion. Vissa upplevde 
kroppsuppfattningsproblem vid rekonstruktion och 
minskat självförtroende. De som var nöjda med 
rekonstruktionen förbättrade kroppsuppfattningen. 
 
De externa bröstproteserna ansågs som tunga och 
obekväma av några kvinnor och de var nöjda när de inte 
behövde använda dem längre efter en 
bröstrekonstruktion då de externa proteserna ständigt 
påmint några av kvinnorna om förlusten. 
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Avis, N.E., 
Crawford, S., 
& Manuel, J. 
(2004). 
Psychosocial 
problems 
among younger 
women with 
breast cancer. 
Psycho-
Oncology, 
13(5), 295-308. 
 
USA 

Syftet med 
studien är att 
beskriva 
problem och 
symtom hos 
kvinnor i den 
här tvärstudien 
och undersöka 
hur dessa 
problem 
varierar 
beroende på 
vilken operation 
och annan 
behandling som 
genomförts. 

Kvantitativ och kvalitativ– beskrivande design 
Metod 
       Datainsamlingsmetod: Frågeformulär, öppna 
frågor.  
      Analysmetod: Statistiska beräkningar. 
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 
      Analysmetod: Innehållsanalys. Ur de 
analyserade svaren framkom enheter. 
Kategorisering blev teman till slut. Två forskare 
gjorde detta.    
  
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 200 
- Inklusion: Kvinnor, som de senaste 3 åren, 

fått diagnosen bröst cancer i Greater Boston 
och New Hampshire. Under 50 år gamla och 
minst 3 månader sedan diagnos. Kvinnor 
med steg I, II, III bröstcancer.  

- Exklusion: Framkom inte. 
- Externt bortfall: 44 kvinnor. 

    
Urval: 
   - Internt bortfall: 16 kvinnor. 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 220. 190 intervjuades och 30 
intervjuades genom telefonintervjuer.  
      - Åldrar och kön: Medelålder 43,5 år med 
lägsta ålder 25 år och högsta ålder 50 år, kvinnor. 

Att hantera det förlorade bröstet var inte det jobbigaste 
för de bröstcancer sjuka kvinnorna. De upplevde dock 
sig själva som sidotunga, vanställda och mindre 
attraktiva och som att de inte längre var kvinnor. Några 
av kvinnorna upplevde att det var smärtsamt att se sig 
själva i spegeln. Ärren upplevdes som skrämmande av 
många. En bröstförlust var associerad med problem 
med sexuellt intresse och problem med 
kroppsuppfattningen. 
 
Kvinnor som gjort en mastektomi utan rekonstruktion 
hade lite större problem med sin kroppsuppfattning än 
de som gjort en rekonstruktion.   
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Syfte Design Resultat 

Boehmke, 
M.M., & 
Dickerson, S.S. 
(2005). 
Symptom, 
symptom 
experiences, 
symptom 
distress 
encountered by 
women with 
breast cancer 
undergoing 
current 
treatment 
modalities. 
Cancer 
Nursing, 28(5), 
382-389. 
 
USA 

Att identifiera 
symtomen, 
upplevelsen av 
symtomen och 
de betryck som 
symtomen 
resulterar i hos 
kvinnor med 
bröstcancer 
under kirurgi 
och tilläggs 
behandling med 
cellgifter. 

Kvalitativ - beskrivande och induktiv design. 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer, 
halvstrukturerade, bandinspelade. 
      Analysmetod: Enligt fenomenologisk metod. 
Intervjuerna skrevs ner ord för ord och lästes 
flertalet gånger. Huvudessensen, utifrån syftet 
med studien, formulerades i olika grupper under 
teman. 
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: Framkom inte. 
- Inklusion: Kvinnor med diagnosen 

bröstcancer, under sista cykeln med 
cellgiftsbehandlingen, utan några andra 
livshotande sjukdomar. 

- Exklusion: Framkom inte. 
- Externt bortfall: Framkom inte. 

 
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 20 
      - Åldrar och kön: Medelålder 47 år med lägsta 
ålder 32 år och högsta ålder 66 år, kvinnor. 
  
 

De flesta kvinnorna i studien upplevde lite fysisk 
smärta efter förlusten av bröstet, däremot upplevdes 
domningar som ett problem. Domningar förekom 
bland annat i bröstregionen. De flesta av kvinnorna 
kände sig vanställda och sneda. De upplevde att 
kläderna inte längre passade. Kroppen skulle aldrig 
mer bli vad den en gång varit.   
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Crompvoets, S. 
(2006). 
Comfort, 
control, or 
confirmity: 
Women who 
choose breast 
reconstruction 
following 
mastectomy. 
Health Care 
for Women 
International, 
27(1), 75-93. 
 
Australien 

Syftet med 
studien är att 
undersöka hur 
den 
postoperativa 
kroppen 
hanteras, 
mobiliseras och 
uppför sig hos 
kvinnor med 
bröstcancer.   

Kvalitativ- upptäckande design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod:  Intervjuer, 
beskrivande design. 
      Analysmetod: Otydligt hur forskaren gått 
tillväga vad analys. 
   
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 5 
- Inklusion: 5 Kvinnor som hade genomgått 

eller skulle genomgå bröstrekonstruktion 
efter bröstborttagning. Kvinnorna var valda 
ur en större studie där 30 kvinnor deltog. De 
här 5 representerar mångfalden ur den 
studien.  

- Exklusion: Framkom inte. 
- Externt bortfall: 0 

 
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 5 
      - Åldrar och kön: Lägsta ålder 33 år och 
högsta ålder 53 år, kvinnor. 
 

I studien framkom skiftande upplevelser efter 
mastektomi, upplevelserna var komplexa. Bröstförlust 
ger en känsla av att inte vara hel. Förlorad kvinnlighet, 
med följd av en känsla av en förändring av sin 
kvinnliga identitet, en känsla av att vara annorlunda 
och låg självkänsla med följd av depression förekom. 
Bröstförlust ledde till att många av kvinnorna kände 
sig kroppsligt, sexuellt och känslomässigt inkompletta. 
Upplevelsen av att inte vara sig själv längre framkom. 
En del kvinnor uttryckte sorg över att mista sitt bröst 
eftersom de varit stolta och nöjda med sina bröst. 
Rekonstruktion var ett sätt att få tillbaka normaliteten, 
känslan av femininitet och att återuppbygga kroppen 
enligt de flesta av kvinnorna i studien.  
 
Rekonstruktionen ledde till att de flesta kvinnorna 
kände sig kroppsligt, sexuellt och känslomässigt 
kompletta igen. Att det rekonstruerade bröstet saknade 
bröstvårta sågs ibland som ett problem. Rekonstruktion 
föredrogs av de flesta framför protesanvändning. Vid 
protesanvändning var det svårt att få kläder att sitta 
bra. Det nya bröstet efter en rekonstruktion saknade 
känsel. I ett fall ledde rekonstruktionen till mer skada 
än nytta, hoppet om normalitet ledde till besvikelse. 
Protesanvändning ledde till att många av kvinnorna 
ständigt påmindes om förlusten av bröstet och hindrade 
kvinnorna att känna sig normala. Av vissa användes 
proteserna för att de inte skulle känna sig fula. 
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Crouch, M., & 
McKenzie, H. (2004). 
Social realities of loss 
and suffering 
following mastectomy. 
Health, 4(2), 196-215. 
 
Australien 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva livet på 
långsikt hos 
kvinnor som haft 
cancer och 
förlorat ett bröst- 
och även - deras 
eget perspektiv 
av livet och på 
vilket sätt det har 
blivit återskapat 
och deras själva i 
den omstöpta 
kroppen efter 
mastektomi och 
dess betydelse 
för dem. 

Kvalitativ - upptäckande och 
naturalistisk design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer, 2 st.  
      Analysmetod: Grounded 
theory. Teman framkom som 
sedan sammanställdes ur alla 
intervjuer. 
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 
Framkom inte. 

- Inklusion: Mastektomi 
inom 2-20 år sedan. 

- Exklusion: Framkom inte. 
- Externt bortfall: Framkom 

inte. 
 

Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och 
i ev. respektive grupper: 7 
      - Åldrar och kön: Ålder 
framkom inte, kvinnor. 

Många försökte att återfå sin gamla kroppsbild efter att ha 
förlorat bröstet, de sökte efter sin gamla kroppsbild. De 
upplevde att de blivit sneda och förlorat sin helhet. Många hade 
svårt att ”bara vara” när de fick blickar och viskningar, som 
påminde dem om att vara annorlunda. En av kvinnorna var rädd 
att folk skulle titta och undra vilket bröst som tagits bort. Några 
av kvinnor drog sig tillbaka från intimitet då de upplevde att de 
inte längre var hela och upplevde att de inte visste hur de ska 
kunna säga att de bara hade ett bröst. De upplevde att de blivit 
halva kvinnor. Upplevelser av svårigheter att berätta för andra 
framkom. 
 
Att genomgå en rekonstruktion/att använda extern protes gör att 
många av kvinnorna kände sig normala igen och det var viktigt 
för kvinnorna. Bröstrekonstruktion gjorde att kvinnorna blev sig 
själva igen och var det enda alternativet för att kunna göra det. 
Kroppsbilden stärktes i flera fall efter rekonstruktion/extern 
protesanvändning, men vissa kände sig mindre attraktiva och 
mindre självsäkra. I många fall upplevdes ärren som följt 
rekonstruktionen som jobbiga och något som kvinnorna 
försökte dölja. 
Rädsla förekom hos några av de kvinnor som använde externa 
proteser då de var rädda att andra skulle se att de bara hade ett 
naturligt bröst. De försökte gömma den opererade sidan där 
protesen användes. Protesen gömde avsaknaden av symmetri 
och användes som förklädnad. 
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Syfte Design Resultat 

Harcourt, D., & 
Rumsey, N. (2004). 
Mastectomy patients’ 
decision-making for or 
against immediate breast 
reconstruction. Psycho-
Oncology, 13(2), 106-
115. 
 
Storbrittanien  

Att utforska så nära 
som det var etiskt och 
logiskt möjligt 
beslutet att genomgå 
bröstrekonstruktion 
och kirurgi. 
 
 
 

Kvalitativ - beskrivande design.  
 Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer, tre 
stycken per deltagare, halvstrukturerade 
bandinspelade.  
      Analysmetod:  Tematisk Innehållsanalys. 
Intervjuerna skrevs ner ord för ord och lästes 
flertalet gånger. Huvudessensen, utifrån syftet 
med studien, formulerades i olika kategorier 
under teman. 
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: Framkom inte. 
- Inklusion: Kvinnor som genomgått 

mastektomi med eller utan direkt följande 
rekonstruktion. 

- Exklusion: Framkom inte. 
- Externt bortfall: Framkom inte.  

   
Urval: 
   - Internt bortfall: 28 kvinnor. 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 93 
      - Åldrar och kön: Medelålder 55 år med 
lägsta ålder 29 år och högsta ålder 78 år, 
kvinnor. 
 

De flesta som genomgått en 
rekonstruktion var glada att de gjort det. 
De upplevde dock att bröstet inte längre 
var normalt. De flesta tyckte att obehaget 
var värt att få ha formen av ett bröst och 
upplevde det bättre att göra en 
rekonstruktion istället för att använda en 
extern protes. En del kvinnor var besvikna 
över ärret som följde operationen. 
Rekonstruktionen var i många fall ett sätt 
att hantera förlusten av bröstet. 
Rekonstruktionen gjorde att de upplevde 
sig själva som ganska lika dem de varit 
förut. Dock uppfattades det nya bröstet 
som ett substitut och de ville gärna ha sina 
gamla bröst tillbaka. Ibland upplevde 
kvinnorna besvikelse efter rekonstruktion 
på grund av nedsatt känsel i det nya 
bröstet, smärta eller att brösten var 
asymmetriska och att kvinnorna därför 
behövde bära en extern protes även efter 
rekonstruktionen. Några kvinnor trodde 
att en rekonstruktion kunde utlösa mer 
cancer. 
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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. 
 
Australien 

Att utforska 
kvinnors 
upplevelser 
efter att ha 
genomgått en 
TRAM flap 
bröstrekon-
struktion som 
följd av 
mastektomi. 
 

Kvalitativ - upptäckande och beskrivande design. 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer ansikte mot ansikte, 
halvstrukturerade, bandinspelade. Fokusgruppintervju, 
halvstrukturerad, bandinspelad.   
      Analysmetod: Enligt hermeneutisk metod. Tematisk 
analys. Intervjuerna skrevs ner ord för ord och lästes två 
gånger. Huvudessensen, utifrån syftet med studien, 
formulerades i olika diskussionsämnen som diskuterades 
med fokusgruppen.    
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 10, 83 fick brev, 65 svarade, 
10 stycken valdes strategiskt. 

- Inklusion: Engelsktalande kvinnor som var äldre än 18 
år gamla som genomgått en operation 6- 24 månader 
tidigare. 

- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: 0 

Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive grupper: 5 
kvinnor som genomgått omedelbar bröstrekonstruktion och 
fem kvinnor som genomgått fördröjd bröstrekonstruktion. 8 
kvinnor deltog i fokusgrupp intervjun.  
      - Åldrar och kön: Medelålder 48,5 år med lägsta  
ålder 39 år och högsta ålder 59 år, kvinnor. 

Att förlora ett bröst upplevdes av kvinnorna 
som oväntat, ofantligt personligt och 
betydelsefullt. Känslor av att vara onormal, 
ökad självaktning, låg självkänsla framkom. 
De flesta kvinnorna upplevde någon form av 
depression. Två undandrog sig socialt 
umgänge. De upplevde att de hade svårt att 
beskriva sina känslor för andra människor. 
Relationer förändrades. 
 
Efter bröstrekonstruktion ökade ofta 
självaktningen. Att se mer normal ut gjorde 
att många av kvinnorna mådde bättre, de 
kände sig hela igen och som sig själva. 
Rekonstruktion gjorde de lättare att anpassa 
sig själv. Om bröstrekonstruktionen gjordes 
direkt efter mastektomin upplevdes 
rekonstruktionen mer som en förlust. En del 
kvinnor beskrev att de kände sig mer 
tacksamma för livet efter en fördröjd 
bröstrekonstruktion. Att använda en extern 
protes ledde till en känsla av att vara onormal 
enligt flera kvinnor. Det rekonstruerade 
bröstet kunde inte ersätta de egna bröstet. 
Flera kvinnor upplevde dålig acceptans från 
andra för sina besvär.  
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Holtzmann, J. S., 
Timm, H. (2005). The 
experience of and the 
nursing care for breast 
cancer patients 
undergoing immediate 
breast reconstruction. 
European Journal of 
Cancer Care, 14(4), 
310-318 
 
Danmark 
 
 

Att undersöka 
upplevelsen av och 
omvårdnaden av 
patienter som fått 
omedelbar 
bröstrekonstruktion 
med följande 
perspektiv som 
grund: 
• Patienternas 

perspektiv på 
IBR, inklusive 
deras behov av 
och mottagen 
omvårdnad 
under 
vårdtiden. 

• Sjuksköterskor
nas utvärdering 
och 
dokumentation 
av behoven hos 
patienterna och 
vården till 
patienterna 
under 
vårdtiden. 

Kvalitativ - prospektiv och beskrivande design.  
 Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer vid tre tillfällen, 
via telefon och personlig kontakt, semistrukturerade, 
bandinspelade. Även enkäter och journaler. 
      Analysmetod: Enligt fenomenologisk metod. 
Intervjuerna skrevs ner ord för ord och lästes flertalet 
gånger. Banden lyssnades på även de flertalet gånger. 
Generella teman och meningsenheter framträdde och 
intervjuerna lästes då ytterligare.   
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 10 
- Inklusion: Kvinnor med diagnostiserad 

bröstcancer med en tumör <5 cm utan att ha 
spridit sig i skinn eller fascia och utan tydlig 
regional körtel, väntande på en omedelbar 
rekonstruktion med en TRAM-flap. De skulle 
även förstå och prata danska. 

- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: 0 

Urval: 
   - Internt bortfall: 2 kvinnor. 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 10 
      - Åldrar och kön: Medelålder 50 år, lägsta ålder 
36 år och högsta ålder 59 år, kvinnor. 

Bröstrekonstruktionen gav kvinnorna 
mer kontroll över sina liv i denna 
situation, den ingav hopp om framtiden. 
Den gav dem också en känsla av att 
känna sig lite mer normala och en 
känsla av att vara en helhet. Två kvinnor 
upplevde att deras kroppsbild var störd. 
Rekonstruktionen medförde att 
kvinnorna fick hjälp att hantera 
förlusten av sitt bröst men känslan av att 
kroppen hade förändrats kvarstod. 
Känslan i bröstet var borta efter 
rekonstruktionen. Bröstrekonstruktionen 
gjorde att en av nio kvinnor kände sig 
helt normal igen och upplevde ingen 
förlust. 
 
Kvinnorna undvek problemen med 
extern protes genom rekonstruktion. 
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Lackey, N.R., Gates, 
M.F., & Brown, G. 
(2001). African 
american women’s 
experiences with the 
initial discovery, 
diagnosis, and treatment 
of breast cancer . ONF, 
28(3), 519-527. 
 
USA 

Att beskriva, så 
fullständigt som 
möjligt, Afro- 
amerikanska kvinnors 
erfarenheter av att 
leva med bröstcancer 
efter diagnos och 
under pågående 
behandling. 

Kvalitativ - beskrivande design.  
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer, 
halvstrukturerade, bandinspelade.  
      Analysmetod: Enligt fenomenologisk metod. 
Intervjuerna skrevs ner ord för ord och lästes 
flertalet gånger. Huvudessensen, utifrån syftet 
med studien, formulerades i olika kategorier 
under teman.          
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: Framkom inte 
- Inklusion: Engelsktalande, mellan 30 år och 

70 år gamla, villiga att dela med sig av sina 
erfarenheter, med diagnos bröstcancer inom 
tre till sex månader som fått en eller flera av 
följande behandlingar: kirurgi, 
cellgiftsbehandling eller strålning. 

- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: Framkom inte.  

   
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 13 
      - Åldrar och kön: Medelålder 47 år med 
lägsta ålder 32 år och högsta ålder 66 år, kvinnor. 

Kvinnorna funderade efter förlusten på 
om de fortfarande var kvinnor. Vissa 
kvinnor upplevde att det var brösten som 
gjort dem sexuellt attraktiva och 
upplevde att de förlorat en del av sin 
kvinnlighet och sin möjlighet att 
uppträda sexuellt som kvinnor. Alla 
kvinnor upplevde förlusten som en 
drastisk förändring.   
 
Extern protesanvändning gjorde att 
kvinnorna kände sig mer komfortabla.  
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Landmark, B. T., & 
Wahl, A. (2002). Living 
with newly diagnosed 
breast cancer: a 
qualitative study of 10 
women with newly 
diagnosed breast cancer. 
Journal of Advanced 
Nursing, 40(1), 112-121. 
 
Norge 

Syftet med studien är 
att ge en djupare 
förståelse för 
kvinnors upplevelser 
när de nyligen fått 
diagnosen 
bröstcancer. 

Kvalitativ - beskrivande design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer, inspelade. 
      Analysmetod: Grounded Theory. Teman 
bildades av analysen och bildade beskrivande 
kategorier.  
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: Framkom inte. 
- Inklusion: Kvinnor över 20 år som 

genomgått en total mastektomi av ett bröst 
för första gången. Tiden mellan diagnos 
och intervju varierade mellan 4-19 månader 
(m 8,4 månader) Norskt medborgarskap. 
Patienter utan metastaser.  

- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: 2 kvinnor. 

 
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 10 
      - Åldrar och kön: Lägsta ålder 39 år och 
högsta ålder 69 år, kvinnor. 
 
 
 
 

Många av kvinnorna upplevde fysiska 
besvär som förändringar i huden och 
utmattning efter en bröstförlust. 
Resultaten visade på många känslor 
relaterade till kvinnlig identitet. 
Bröstförlust kunde leda till att kvinnan 
ändrade sin uppfattning om sin kropp, 
ändrade sin upplevelse och förståelse av 
sig själv och relationerna till sina nära. 
Bröstförlust kan leda till minskad 
femininet och en känsla av degradation i 
relation med det andra könet. Många av 
kvinnorna gömde sitt bröst för att andra 
inte skulle se, eller då det inte fanns 
möjlighet till att dölja sin förlust av 
bröstet gömde de sig själva.  
 
Att använda protes var viktigt då de 
gjorde kroppen mer lik den som var 
innan operationen. 
Bröstrekonstruktionen var associerad 
med en tro att bröstcancern var 
framgångsrikt behandlad.  
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Manderson, L., & 
Stirling L. (2007). The 
absent breast: Speaking 
of the mastectomied 
body. Feminism & 
Psychology, 17(1), 75-
92.   
 
Australien 

Att beskriva hur 
kvinnor upplever sin 
kropp efter en 
mastektomi. 

Kvalitativ - upptäckande design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Inspelade intervjuer, 
frågeformulär/kasettband. Beskrivande design 
      Analysmetod: Tematisk Innehållsanalys, 
mer framkom inte.  
 
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 38 
- Inklusion: Kvinnor boende i Australien, 

Engelskspråkiga. Som både genomgått 
mastektomi för förebyggande och 
bröstcancer. 

- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: 0 

 
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 18 svarade på frågeformulär och 20 
kvinnor intervjuades 
      - Åldrar och kön: Medelålder 58 år med 
lägsta ålder 35 år och högsta ålder 78 år, 
kvinnor. 
 
 

Kvinnor i studien beskrev en saknad av att 
ha förlorat ett eller båda brösten. 
Kvinnorna ville ha tillbaka sina gamla 
bröst. Att föreställa sig ett liv utan bröst 
var svårt. Några av kvinnorna uttryckte 
även en sorg över det/de förlorade 
bröstet/en. Känslan av att bara vara en 
halvkvinna efter en mastektomi förekom. 
Kvinnorna kände sig onormala. Några 
hade svårt att se sig själva i spegeln på 
grund av ärren och det nya utseendet och 
de hade svårt att vidröra sina ärr. Det 
förekom att kvinnorna försökte gömma 
sig.  
 
Rekonstruktion var ett sätt för kvinnorna 
att få tillbaka sig själva och bli normal 
igen, men en kvinna beskrev det som att 
hon fått två domnande ingenting. Känseln 
i det rekonstruerade bröstet var 
annorlunda mot hur känseln varit i 
kvinnans naturliga bröst. 
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Perreault, A., & 
Fothergill Bourbonnais, 
F. (2005). The 
experience of suffering 
as lived by women with 
breast cancer. 
International Journal of 
Palliative Nursing, 
11(10), 510-519. 
 
Canada 

Att utforska 
upplevelsen av 
lidande som det 
upplevs av kvinnor 
med bröstcancer.  

Kvalitativ - beskrivande design.  
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Intervjuer, öppna 
frågor, halvstrukturerade, bandinspelade.   
      Analysmetod: Enligt fenomenologisk metod 

karaktäriserad av den hermeneutiska cirkeln. 
Intervjuerna skrevs ner ord för ord och lästes 
flertalet gånger. Huvudessensen, utifrån syftet med 
studien, formulerades i olika kategorier under 
teman som diskuterades med 
undersökningsgruppen i en andra intervju.          
    
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 12 
- Inklusion: Fransktalande kvinnor med 

diagnosen bröstcancer som behandlats med 
kirurgi, cellgiftsbehandling, strålning eller 
hormonbehandling på grund av bröstcancern. 

- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: 6 kvinnor. 

    
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 6 
      - Åldrar och kön: Medelålder 49 år, kvinnor. 

Lidandet hos kvinnor med bröstcancer 
triggades av det stympade bröstet. 
Vissa av kvinnorna upplevde en känsla 
av förödmjukelse, lidande och förlust 
av helhet. 
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Sheehan, J., Sherman, 
K.A., Lam, T., & 
Boyages, J. (2008). 
Regret associated with 
the decision for breast 
reconstruction: The 
association of negative 
body image, distress and 
surgery characteristics 
with decision regret. 
Psychology & Health , 
23(2), 207-219. 
 
Australien 

Att beskriva i vilken 
omfattning kvinnor 
som genomgått 
bröstrekonstruktion 
upplevde att de 
ångrade sitt beslut 
och identifiera de 
individuella 
skillnader i 
psykologiska faktorer 
och kirurgins 
kännetecken som 
associerades med 
ångern.  

Kvantitativ - icke experimentell design.  
Metod  
      Datainsamlingsmetod: Frågeformulär  
      Analysmetod: Statistiska beräkningar.  
   
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: 247 
- Inklusion: Bröstcancer diagnos och att ha 

genomgått omedelbar eller fördröjd 
bröstrekonstruktion till följd av 
mastektomi. 

- Exklusionskriterier: Framkom inte. 
- Externt bortfall: 107 kvinnor. 

    
Urval: 
   - Internt bortfall: 17 kvinnor. 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 140 
      - Åldrar och kön: Medelålder 52,2 år med 
lägsta ålder 24 år och högsta ålder 84 år, 
kvinnor. 
 
 
 
 
  

Majoriteten (55,3%) av dem som 
genomgått en bröstrekonstruktion 
uppfattade inte kroppsbilden som negativ. 
De som rapporterade en negativ 
kroppsbild upplevde att de var mindre 
sexuellt (23,6%) och fysiskt (21,1%) 
attraktiva. Majoriteten (68,3%) upplevde 
heller ingen sorg ett år efter 
bröstrekonstruktionen medan ett mindre 
antal (8,8%) upplevde stor sorg. De flesta 
var nöjda med sitt beslut att göra en 
bröstrekonstruktion (52,8%). 
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Thomas-MacLean, R. 
(2004). Memories of 
Treatment: The immediacy 
of breast cancer. Qualitative 
Health Research, 14(5), 
628-643. 
 
Canada 
 
 
 

Fokus i artikeln ligger 
på kvinnors både 
acceptans och 
avvisande av 
bröstcancer behandling, 
inom ramen för en 
studie av 
förkroppsligande efter 
bröstcancer.  

Kvalitativ – beskrivande design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: 2 Intervjuer. 
      Analysmetod: Fenomenologisk analys. Läste noga, 
letade ord som bäst stämde in, skrivning och 
omskrivning användes. 
   
 Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: Framkommer inte 
- Inklusion: Kvinnor i Maritime, Canada som haft 

bröstcancer. 
- Exklusion: Framkom inte. 
- Externt bortfall: Framkom inte. 

   
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 12 
      - Åldrar och kön: Lägsta ålder 42 år och högsta 
ålder 77 år, kvinnor. 
 
 
 
 

Att förlora ett bröst var 
mycket mer psykiskt 
smärtsamt än vad det lilla ärr 
som blev kvar kunde antyda. 
Detta till trots upplevdes inte 
alltid förlusten av bröstet 
som det värsta för kvinnorna.  
 
Att kunna bära en extern 
protes efter en mastektomi 
minskade obehaget och 
dolde förlusten av bröstet.   
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Thomas-MacLean, R. 
(2005). Beyond 
dichotomies of health 
and illnes: Life after 
breast cancer. Nursing 
Inquiry, 12(3), 200-209. 
 
Canada 

Syftet med studien 
var att undersöka 
kvinnors upplevelser 
av förkroppsligande 
efter bröstcancer, 
genom en 
fenomenologisk 
ansats rotad i ett 
feministiskt 
perspektiv.  

 Kvalitativ - upptäckande design 
Metod  
      Datainsamlingsmetod: 2 Intervjuer, 
inspelade och nedskrivna ord för ord. 
      Analysmetod: Fenomenologisk analysmetod 
och feministisk orientering. Läste intervjuerna 
noga, teman kom fram 
.  
Population/studiegrupp 

- Antal tilltänkta deltagare: Framkom inte 
- Inklusion: Kvinnor från Maritime, Canada 

som haft bröstcancer.  
- Exklusion: Framkom inte.  
- Externt bortfall: Framkom inte. 

 
Urval: 
   - Internt bortfall: 0 
   - Antal deltagare i studien och i ev. respektive 
grupper: 12 
      - Åldrar och kön: Lägsta ålder 42 år och 
högsta ålder 77 år, kvinnor. 
 
 
 
 
 

Kvinnors beskrivning av stympning 
visade att termen ”förlora ett bröst” är 
otillräcklig. Kvinnors upplevelser efter en 
bröstförlust var olika. Vissa beskrev det 
som att känna sig stympad och andra att 
de hade förlorat känslan för stimulering. 
Deltagarna beskrev att det var en process 
att lära känna sina kroppar efter 
bröstcancer. Känslan och utseendet 
förändrades efter en mastektomi och 
kvinnorna upplevde att symmetrin hade 
gått förlorad.  
 
Att använda en extern protes kunde hjälpa 
till att minska känslan av asymmetri och 
obehag. Kvinnorna var rädda för att 
protesen skulle glida ur bysthållaren. Att 
bära protes var inte alltid bekvämt och 
klädvalen anpassades efter om en extern 
protes användes eller inte. Några av 
kvinnorna tyckte det var lätt att vänja sig 
vid den externa protesen. 
 
 
 

 


