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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligast förekommande form av cancer hos kvinnor i 

Sverige. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att hela bröstvävnaden tillsammans 

med bröstvårtan och vårtgården opereras bort. Bröstcancer utgör hot mot den kroppsdel som 

har stor betydelse både för kvinnans självkänsla och identitet. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter en mastektomi på grund 

av bröstcancer.  

 

Metod: Den utförda studien är en litteraturstudie med deskriptiv design. Sökning efter 

vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökorden som 

användes var Mastectomy, Breast neoplasms, Experienc*, Body image, Life change events. 

 

Resultat: Förlusten av ett bröst på grund av bröstcancer upplevs som omvälvande och 

kvinnorna konfronteras ständigt med sitt nya yttre. Kvinnorna fick en förändrad 

kroppsuppfattning och upplevde sig som okvinnliga och mindre hela. Mastektomin 

förändrade både det sociala och det sexuella samspelet och påverkade även kvinnors psykiska 

hälsa då många led av ångest- och depressiva symtom. 

 

Slutsats: Mastektomin innebär en stor förändring i kvinnornas liv. För vårdpersonalen är det 

viktigt att uppmärksamma kvinnornas reaktioner samt ge tillfredställande stöd. 

Litteraturstudien kan bidra till ökad kunskap och förståelse kring kvinnors upplevelser efter 

en mastektomi på grund av bröstcancer. 

 

Nyckelord: bröstcancer, kroppsuppfattning, mastektomi, upplevelser 
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Bakgrund 

 

Bröstcancer  
 

Den vanligaste förekommande formen av cancer hos kvinnor i Sverige är bröstcancer och 

utgör idag 30 % av alla de diagnostiserade cancerfallen. De senaste 10 åren har antalet fall av 

bröstcancer ökat med 0,9 % varje år (Socialstyrelsen, 2011) samtidigt som chansen att bli 

frisk har ökat de senaste årtiondena. Även om det är ovanligt och förekomsten är låg så är 

bröstcancer något som män också kan drabbas av (Kvinnsland, 2003). Årligen drabbas cirka 

7000 kvinnor och 40 män av bröstcancer i Sverige och 63 % av de som drabbas är över 60 år 

och 3,5 % under 40 år (Socialstyrelsen, 2011). Det finns beräkningar som visar att omkring 70 

000 kvinnor i Sverige har haft eller just nu lever med bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008). 

Generellt sett är prognosen god för de kvinnor som med hjälp av mammografiscreening 

upptäcker sin bröstcancer i ett tidigt skede samt de kvinnor som behandlas kirurgiskt. Om 

bröstcancern har spridit sig genom metastaser ges bromsmedicin för att få sjukdomen under 

kontroll men sjukdomsbilden ser olika ut för olika kvinnor (Bergh et al., 2007). Trots att 

forskningen går framåt dör fortfarande cirka 1500 kvinnor varje år i Sverige på grund av 

bröstcancer (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Risken att drabbas av bröstcancer beror på ett flertal faktorer såsom tidig ålder vid första 

menstruation, mammografiskt täta bröst och användning av p-piller. Mammografiskt täta 

bröst innebär att brösten består av mycket bindväv och körtelvävnad som gör det svårt att 

upptäcka en förändring i bröstet via mammografi. Mängden könshormoner som bröstkörtlarna 

utsätts för ses också som en riskfaktor då könshormonerna ökar förmågan hos cellerna i 

bröstkörtlarna att dela sig och det medför en ökad risk för mutationer (Bergh et al., 2007). 

Hereditet är en känd riskfaktor för bröstcancer som orsakar 5-10 % av all bröstcancer 

(Kvinnsland, 2003). De kvinnor som har antingen en mamma, syster eller annan nära släkting 

som drabbats av bröstcancer ligger i riskzonen att själv drabbas (Holmberg, 2009). 

 

Majoriteten av alla kvinnor som får bröstcancer har oftast inga symtom men ett av de första 

och vanligaste symtomen vid bröstcancer är att känna en knöl någonstans i bröstet eller 

armhålan. Andra symtom kan vara att bröstvårtan eller huden förändras och dras inåt eller så 

kan en blodig, genomskinlig eller brunaktig vätska komma ut ur bröstvårtan (Bergh & Emdin, 

2008).  

 

Utredning 
 

För att diagnostisera bröstcancer används trippeldiagnostik som är uppdelad i tre steg. 

Läkaren gör först en klinisk bedömning av bröstets färg och form genom att palpera både 

bröstet och lymfkörtlarna (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation [BRO], 2009). Vidare 

görs en mammografi vilket innebär att detaljrika bilder av bröstvävnaden kan urskiljas med 

hjälp av en svag röntgenstråle (Wallskär, 2009). Beroende på röntgenstrålarnas förmåga att 

tränga igenom olika typer av vävnader kan skillnaden mellan fett-, körtel- och tumörvävnad 

upptäckas. Mammografi kan därför med stor säkerhet upptäcka förändringar i bröstet och 

används förutom vid utredning av bröstcancer såväl vid hälsokontroller som vid uppföljning 

efter en behandling (Bergh et al., 2007). Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att kvinnor 
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mellan 40-74 år ska erbjudas mammografiundersökningar. Det sista steget för att 

diagnostisera bröstcancer görs genom att ta en biopsi (Bergh et al., 2007). 

 

Behandling 
 

De tre olika behandlingsprinciperna vid bröstcancer är kirurgi, strålbehandling och läkemedel. 

Oftast behandlas kvinnan primärt med kirurgi vilket kan kompletteras med strålning och 

läkemedel i olika kombinationer (Bergh et al., 2007). Bröstbevarande kirurgi innebär att 

endast tumören avlägsnas och är idag den vanligaste bröstcancerbehandlingen. I samband 

med operationen görs en lymfkörtelutrymning i armhålan som kompletteras med 

strålbehandling för att avlägsna eventuella rester av tumören. Kriterier för att få genomgå en 

bröstbevarande kirurgi är att tumören ska ha upptäckts i ett tidigt stadium genom 

mammografiundersökning (Kvinnsland, 2003). Mastektomi innebär att hela bröstvävnaden 

tillsammans med bröstvårta och vårtgård tas bort. Indikationer för mastektomi som ett 

förstahandsalternativ är när tumörer har spridit sig till övriga delar av bröstet, när patienten är 

drabbad av inflammatorisk cancer eller när patienten själv vill genomgå en mastektomi, trots 

att bröstbevarande kirurgi anses vara ett säkrare ingrepp. Mastektomi kan också förekomma i 

förebyggande syfte, så kallad profylaktisk bröstoperation (Bergh et al., 2007). Forskning visar 

att kvinnor som genomgår en bilateral profylaktisk mastektomi minskar risken att utveckla 

bröstcancer med 95 procent (Rebbeck et al., 2004). 

  

Strålbehandling står idag för 30 procent av all botande behandling mot cancer (Olsson, 2009). 

Strålbehandling är en effektiv behandlingsmetod mot cancer och syftar till att förstöra 

cancercellerna och hämma deras tillväxt. Vanligast är att strålbehandlingen kombineras med 

antingen operation och/eller cytostatika men kan också ges som en enskild behandlingsmetod 

(Widman, 2011). Strålbehandling ges postoperativt både vid bröstbevarande kirurgi och 

mastektomi och kan minska risken för recidiv med två tredjedelar (Bergh & Emdin, 2008). 

Cytostatikabehandling avser att bota eller hämma tillväxten av tumören men ges även som 

understödjande behandling för att minska risken för återfall. Cytostatika kan, jämfört med 

annan behandling, nå och behandla metastaser då läkemedlet förs via blodet och lymfan 

(Wallberg, 2010). 

 

Teorianknytning 
 

I dagens västerländska samhälle speglas det kvinnliga bröstet som en central kroppsdel för 

kvinnans sexuella identitet (Huber, Ramnarace & McCaffrey, 2006) och att drabbas av 

bröstcancer innebär därmed ett hot mot den kroppsdel som har stor betydelse för kvinnans 

identitet (Svenska bröstcancergruppen [SweBCG], 2011). Enligt Cullberg (2006) har bröstet 

en central roll för många kvinnors självkänsla och att operera bort ett bröst på grund av 

bröstcancer väcker ofta starka psykiska reaktioner och är en händelse som utlöser en 

traumatisk kris hos den drabbade. Det som gör att människan klarar av svåra psykiska 

påfrestningar men ändå håller hälsan i behåll är något som professorn Aaron Antonovsky 

(2005) presenterar i sin bok Hälsans mysterium. Antonovskys tankar och modeller utgår från 

ett salutogent perspektiv med fokus på hälsans ursprung vilket uppmärksammar vad som 

håller kvar det friska hos människor och vad som förhindrar dem från att bli sjuka. 

Antonovsky (2005) har grundat begreppet KASAM som innebär en känsla av sammanhang 

hos människan. KASAM delas upp i tre centrala komponenter vilka är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att en person upplever inre och yttre 

stimuli som konkreta, strukturerade och sammanhängande. Det betyder att en person med hög 
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begriplighet kan strukturera och förklara plötsliga händelser i livet och därmed förhindra 

kaos. Hanterbarhet innebär att människor har de resurser som krävs för att kunna möta 

plötsliga stimuli som de råkar ut för. Resurserna är antingen något en person själv har kontroll 

över eller något som kontrolleras av nära vän eller partner, det vill säga, någon som går att lita 

på. Med hög grad av hanterbarhet kommer personen inte se sig själv som ett offer när 

olyckliga omständigheter inträffar i livet och därmed inte sörja för alltid. Den tredje 

komponenten meningsfullhet handlar om i vilken utsträckning människan anser det värdefullt 

att investera känslomässig energi i de problem och utmaningar som ställs på en i livet. En 

person med hög meningsfullhet har ett högt engagemang att ta sig igenom händelser såsom 

allvarliga operationer och närståendes död. De tre komponenterna som utgör KASAM-

begreppet betraktas alltid som en helhet (ibid.).    

 

Omvårdnadsperspektiv 
 

ICN:s etiska kod är utformad för sjuksköterskans arbete och innebär att främja och återställa 

patientens hälsa, förebygga sjukdom samt att lindra patienternas lidande vid sjukdom. 

Omvårdnad ska ges med respekt och värdighet för varje individ där sjuksköterskan ska visa 

hänsyn till människors olika värderingar, vanor och tro (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är det viktigt att på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt kunna kommunicera med patienten och dess anhöriga 

samt tillgodose de basala och specifika omvårdnadsbehov som patienten har. Sjuksköterskan 

ska även vara observant på och kunna möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så 

långt som möjligt lindra genom lämpliga åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). Lidande och 

välbefinnande är unikt, individuellt och en del av alla människors liv där lidandet är kopplat 

till personens upplevelse av händelser och förluster. För sjuksköterskan är det viktigt att 

bekräfta patientens lidande, vara tillgänglig och närvarande och att lindra det lidande som är 

möjligt att lindra. Viktigt att komma ihåg är att patientens lidande också kan uppstå i vården 

på grund av dåligt bemötande eller vård som uteblivit (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Svensk sjuksköterskeförening beskriver ”om respekten för personens sårbarhet, värdighet, 

integritet och självbestämmande finns kan patienten ges möjlighet att uppleva tillit, hopp och 

mening och detta kan i sin tur kanske bidra till ett lindrat lidande” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011, s. 8).  

 

Problemformulering 
 

Sjuksköterskan ska ses likt en vägledare med stort engagemang för att stärka patientens 

potentiella hälsa. Ett verkande samspel mellan sjuksköterskan och patienten skapar 

förutsättningar att tillsammans kunna sträva till förbättring av patientens subjektiva hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). När sjuksköterskan möter kvinnor inom vården som 

har genomgått en mastektomi är det viktigt att veta hur de upplever förlusten av sitt bröst för 

att på så vis få ökad kunskap och förståelse och därmed kunna minska patientens lidande och 

ge bästa möjliga vård. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser efter en mastektomi på grund av 

bröstcancer.  
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Metod 
 

Den utförda studien är en litteraturstudie med deskriptiv design. Syftet med en litteraturstudie 

är att objektivt beskriva hur kunskapsläget inom ett ämne ser ut idag. Det innebär att 

vetenskaplig forskning söks fram på ett systematiskt sätt i flera databaser. Alla studier 

granskas kritiskt och sammanställs sedan i löpande text (Polit & Beck, 2012).  

 

Datainsamling och sökord 
 

Databaser som användes till datainsamlingen var Cinahl, PubMed och PsycINFO.  

De meningsbärande orden som identifierades ur syftet var bröstcancer, mastektomi och 

upplevelse. För att få de korrekta sökorden översattes de meningsbärande orden till engelska 

och kontrollerades enligt respektive databas ämnesordlista (Willman et al., 2011). Cinahl 

headings valdes ur databasen Cinahl och på motsvarande sätt valdes MeSH-termer ur 

databasen PubMed. För att få de rätta ämnesorden i PsycINFO användes thesaurus. Sökorden 

som användes var mastectomy, breast neoplasms, experienc*, body image och life change 

events. Sökorden kombinerades med booleska sökoperatorer för att omfatta relevant litteratur 

samt att precisera sökresultatet (Willman et al., 2011).  

 

Sökstrategi  
 

Varje sökord söktes först var för sig eftersom det visar en överskådlig bild över hur sökningen 

har gått till samt gör det lättare att kombinera orden. Operatorn AND användes sedan mellan 

sökord för att hitta referenser som innehåller alla ordens begrepp (Polit & Beck, 2012). 

Operatorn OR användes i en sökning mellan sökorden experienc* och life change events för 

att hitta referenser som innehåller något av de båda orden och därmed utöka sökningen. Tre 

sökningar gjordes i Cinahl där ämnesorden mastectomy, breast neoplasms, body image, life 

change events och experienc* kombinerades på olika sätt. I PubMed gjordes två sökningar 

med samma ämnesord som användes i Cinahl-sökningen men som kombinerades på annat 

sätt. I PsycINFO gjordes två sökningar där ämnesorden mastectomy, breast neoplasms och 

body image kombinerades. Se sökmatris bilaga 1. Ordet experienc* söktes i fritext och 

kombinerades med de andra ämnesorden i databaserna PubMed och Cinahl och enligt 

Willman et al. (2011) skapas den mest användbara sökningen genom en kombination mellan 

ämnesord och fritextord.  

 

Urval 
 

För att sortera bort artiklar som inte berörde ämnet användes avgränsningar (Östlundh, 2006). 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle beröra kvinnor över 18 år som 

genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer där resultatdelen skulle innehålla 

information om deras upplevelser efter mastektomin. De artiklar som valdes skulle vara peer 

reviewed och skrivna på engelska eller svenska och publicerade mellan åren 2000-2012. 

Exklusionskriterier för litteraturstudien var systematiska litteraturstudier, medicinskt inriktade 

artiklar, profylaktisk mastektomi, beslutsprocessen innan mastektomi samt kvinnor som 

genomgått bröstrekonstruktion.  

 

När sökning utfördes i respektive databas gjordes ett första urval genom att läsa alla titlar 
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(380) på det resultat som sökningarna gav. Dubbletter och titlar som inte ansågs kunna 

besvara studiens syfte enligt inklusions- och exklusionskriterierna valdes bort. Det andra 

urvalet gjordes genom att läsa de 97 abstract som ansågs relevanta. Efter genomläsning av 

abstract exkluderades 71 artiklar på grund av att de handlade om upplevelser efter en 

bröstcancerdiagnos, upplevelser efter en bröstrekonstruktion och kvinnors val av att 

genomföra profylaktisk mastektomi. En artikel exkluderades även då den handlade om 

författarens egen upplevelse av bröstcancer och mastektomi vilket kan påverka artikelns 

vetenskapliga kvalitet. Resterande 26 artiklar lästes i sin helhet där 16 artiklar exkluderades 

på grund av bristande innehåll i resultat, specifikt inriktad studie och studier som visade sig 

inte uppfylla litteraturstudiens kriterier. 10 artiklar kvalitetsgranskades och inkluderas i 

studien. Urvalet har utförts enligt den urvalsprocess som Forsberg och Wengström (2008) 

presenterar.  

 

Värdering och forskningsetiska överväganden 
 

För att finna de artiklar med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis gjordes en 

kvalitetsgranskning enligt Forsberg och Wengström (2008). Olika mallar användes beroende 

på om artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa. Genom att göra en kvalitetsgranskning av 

artiklarna bedömdes syfte, frågeställningar, bortfall, patientkaraktäristika, mätinstrument, 

urvalsmetod och om metoden var relevant i förhållande till syftet (ibid.). 

   

Artiklarna som valdes ut skulle vara godkända av en etisk kommitté som kontrollerat studien 

ur ett forskningsetiskt perspektiv, alternativt finnas noggrann diskussion kring etiska frågor 

(Forsberg & Wengström, 2008). Eftersom studierna involverar människor och är det därför 

viktigt att säkerställa att deras rättigheter och integritet skyddas. Studiedeltagarna skulle ha 

fått information om studien och själva gett sitt medgivande till att delta (Polit & Beck, 2012). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska forskaren se till att inte orsaka studiedeltagarna 

skada eller men genom att delta i studien. Allt resultat presenteras och inte bara det som 

stöder författarnas egna åsikter (ibid.). Etiskt godkännande saknades i fyra artiklar, men tre av 

dem förde däremot etiska överväganden i studien. Den etiska diskussionen saknades i en 

artikel och fick därför kontrolleras genom att besöka tidskriftens hemsida för att se vad kraven 

för att publicera var. 

 

Bearbetning och analys 

  
Artikelmatriser skapades för varje artikel som sedan låg till grund för analysering av resultat. 

Se artikelmatris bilaga 2. Författarna valde att analysera artiklarnas resultat utifrån textanalys 

som är en variant av innehållsanalys för att identifiera koder och kategorier. Artiklarna 

numrerades och lästes i sin helhet var för sig för att få en känsla av vad de handlade om och 

för att urskilja centrala fynd (Forsberg & Wengström, 2008). Sedan lästes artiklarna 

tillsammans för ökad tillförlitlighet i tolkning och översättning. Resultatet som var relevant 

markerades med färgpennor och kodades efter vilken upplevelse texten handlade om. 

Koderna numrerades beroende på vilken artikel koden fanns i. Alla koder med liknande 

innebörd bildade tillsammans subkategorier som sammanställdes under passande kategorier 

(Forsberg & Wengström, 2008). Varje kategori presenteras i en löpande beskrivande text. Se 

figur 1.  
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Resultat 
 

Kvinnor upplevde ett förlorat bröst i samband med mastektomi som en omskakande händelse 

vilken påverkade kvinnornas psykiska och fysiska välmående samt relationen till sig själv och 

till andra. Kvinnors upplevelser efter en mastektomi presenteras i resultatet genom fem 

kategorier. 
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Figur 1. Kvinnors upplevelser efter en mastektomi. 

 

Förlust 
 

Att genomgå en mastektomi och förlora ett bröst var något de flesta kvinnorna sörjde 

(Björkman, Arnér & Hydén, 2008) och en kvinna beskrev att hon hade svårigheter att komma 

över sitt förlorade bröst och ville inget hellre än att få det tillbaka (Manderson & Stirling, 

2007). Mastektomin påverkade även symboliken av bröst som är starkt förknippad med 

moderskap och fertilitet och de upplevde därför att mastektomin hindrade dem från att bli 

mammor (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Kvinnorna beskrev att de kände sig 

mindre kvinnliga efter att ha opererat bort ett av sina bröst (Manderson, & Stirling, 2007; 

Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004) 

och de talade även om att känslan av att inte längre vara kvinnlig påverkade förhållandet till 

sin partner (Khan et al., 2000).  

 

Kvinnorna beskrev en känsla av att känna sig asymmetriska med enbart ett bröst och att de 

skulle föredra att få båda brösten bortopererade så de inte behövde bli påminda om sin 

asymmetriska kropp och sin försämrade balans. En kvinna beskrev att hon innan operationen 

haft stora bröst och efter mastektomin fick dålig balans då hon bara hade tyngd på ena sidan 

av kroppen (Piot-Ziegler et al., 2010). Förlusten av ett bröst upplevdes som en tomhet (Piot-

Ziegler et al., 2010) och en känsla av att kroppen inte längre var hel (Engel et al., 2004; 

Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). Kvinnorna associerade mastektomi med känslan av att 

bli stympade eller amputerade (Piot-Ziegler et al., 2010). Att känna sig stympad beskrevs av 

en kvinna som ”You know, I’ve got scars everywhere. I don’t even like looking at it because I 

look at it and I think mutilation, damage, defect, yuck” (Manderson & Stirling, 2007, s. 82). 

Kvinnorna kände sig även onormala i sin förändrade kropp (Piot-Ziegler et al., 2010; Hill & 

White, 2008). ”I dont’t feel the same – not only because I have a breast less. It is because my 
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body has betrayed me” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 493). 

 

Efter att ha förlorat ett bröst upplevde en del kvinnor fantomsmärtor och fantomförnimmelser 

i hela eller delar av bröstet. Upplevelsen och lokalisering av fantomförnimmelser skiljde sig 

kvinnorna emellan och de beskrev smärtorna som en tillfällig känsla, elchock eller mer 

kvarvarande smärta med stickande känsla. En kvinna beskrev hur hon kunde känna sin 

bröstvårta och en annan hur hon kände ett tryck någonstans i bröstet (Björkman et al., 2008). 

Många av kvinnorna använde metaforer när de skulle beskriva känslan ”The day after the 

surgery I felt an itching in the entire nipple, exactly like ants crawling there… I scratched the 

bandage and it disappeared” (Björkman et al., 2008, s. 1022). 

 

Förändrat utseende 
 

Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) fann i sin studie att kvinnor som genomgått en 

mastektomi har en signifikant lägre kroppsuppfattning jämfört med friska kvinnor (p < 

0.001). Att operera bort ett bröst orsakade kosmetiska problem hos kvinnorna då operationen 

förändrade utseendet och därmed förändrades deras kroppsuppfattning (Khan et al., 2000). 

Kvinnorna kände sig inte längre lika vackra, fick minskat självförtroende (Khan et al., 2000; 

Hill & White, 2008) samt lägre självkänsla (Hill & White, 2008). Kvinnorna fick även en 

ökad självmedvetenhet om sig själva och sin kropp efter mastektomin (Anagnostopoulos & 

Myrgianni, 2009; Hill & White, 2008; Manderson & Stirling, 2007). Fler studier fann att 

kvinnor hade fått en ny kroppsuppfattning på grund av det förändrade utseendet efter 

mastektomin (Engel et al., 2004; Hill & White, 2008; Parker et al., 2007). Engel et al. (2004) 

och Parker et al. (2007) fann även resultat gällande kvinnors kroppsuppfattning över tid. De 

hade generellt lägre kroppsuppfattning en månad (p = .00) efter operationen (Parker et al., 

2007). Kvinnornas kroppsuppfattning förändrades inte signifikant under studiens gång (Engel 

et al., 2004; Parker et al., 2007). 

  

Kvinnorna var missnöjda med sina kroppar och sitt utseende och skämdes över hur de såg ut. 

Kvinnorna hade även svårigheter att acceptera sina kroppar såväl påklädd som naken och 

hade svårt att acceptera sina ärr (Anagnostopoulos & Myrgianni 2009).  Fler studier beskrev 

att kvinnor som genomgått en mastektomi är missnöjda med sina ärr. Engel et al., (2004) fann 

i sin studie att kvinnor var missnöjda med både sina ärr och bröstets utseende och Björkman 

et al. (2008) beskrev kvinnornas besvikelse över ärrets utseende som oestetiskt. Kvinnorna 

fick även förändrade känselperceptioner runt ärret som hindrade dem i sina rörelser av armen 

och axeln (ibid.). Enligt Manderson och Stirling (2007) visade det sig att kvinnorna hade 

svårigheter att både röra och se på sina ärr samt kände att de kände sig fula och generade över 

hur de såg ut.  De var ständigt tvungna att kämpa med sin nya självbild.  

  

Flertalet studier har funnit att kvinnor som opererat bort ett bröst på grund av bröstcancer 

känner sig mindre attraktiva (Engel et al., 2004; Khan et al., 2000; Manderson & Stirling, 

2007; Wronska, Stępien & Kulik, 2003). Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) fann att 

kvinnor efter en mastektomi hade signifikant lägre känsla av attraktivitet (p = 0.005) och ökat 

missnöje över sina kroppar (p < 0.001) än de kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. 

Likaså jämförde Parker et al. (2007) kvinnors olika kirurgiingrepp och beskrev att kvinnor 

som genomgått en mastekomi har högre missnöje över sina kroppars utseende än de kvinnor 

som genomgått bröstbevarande kirurgi (p = 0.05). 
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Psykisk ohälsa 
 

Wrońska et al. (2003) fann i sin studie att kvinnor som genomgått en mastektomi upplever 

ångest postoperativt på grund av rädsla för att dö, försämrat hälsotillstånd, nervositet och för 

att de var ledsna (p < 0.05). Enligt Khan et al. (2000) så är ångest, depression, känslomässig 

stress och missanpassning några av de vanligaste symtomen som kvinnor upplever efter en 

mastektomi. Hill och White (2008) menar att de flesta kvinnor som genomgår en mastektomi 

upplever någon form av depressiva symtom. En faktor som enligt Khan et al. (2000) kan ge 

upphov till ångest efter en mastektomi är en känsla av att vara vanställd. Det finns ett 

signifikant samband (p < 0.001) mellan upplevd post-traumatisk stress och graden av ångest 

och depression (Skrzypulec, Tobor, Drosdzol & Nowosielski, 2009). Wrońska et al. (2003) 

fann att ca 36 % av kvinnorna efter en mastektomi upplevde ökad ångest och ca 10 % led av 

depression och det sågs även att en ökning av ångest, oro och depression reflekteras i en 

sämre livskvalitet (p < 0.05).  

 

Yngre kvinnor som genomgått mastektomi hade sämre psykisk hälsa och upplevde det 

påfrestande socialt, känslomässigt och oroade sig mycket för framtiden i jämförelse med de 

äldre kvinnorna (p < 0.01) (Engel et al., 2004). Parker et al. (2007) fann i sin studie att yngre 

kvinnor även påvisade fler depressiva symtom än vad de äldre kvinnorna gjorde (p = .00). En 

månad post-operativt visades det att graden av ångest och oro hade sjunkit (p = .00). Graden 

av ångest låg på samma nivå under hela återhämtningsperioden som varade mellan 6 mån och 

2 år, då uppföljning gjordes (p > .10). Kvinnorna rapporterade däremot signifikant mer 

depressiva symtom vid uppföljning 6 månader efter operationen än de gjorde 12 månader (p = 

.00) och 24 månader (p = .10) månader post-operativt (ibid.). 

 

Kvinnorna var oroliga över om sjukdomen skulle drabba övriga i familjen, oroliga över om 

sjukdomen skulle påverka stress och oroliga över hur stort hot mastektomin skulle utgöra mot 

deras kvinnlighet (ibid.). Cirka 48 % av kvinnorna utvecklade rädsla för komplikationer från 

operationen och för smärta från den mastektomerade sidan (Khan et al., 2000). Piot-Ziegler et 

al. (2010) beskriver att kvinnorna efter en mastektomi utvecklar en djup identitetskris då de 

upplever att de förlorar sitt jag och den kropp som de har levt med sedan de föddes. Enligt 

Hill och White (2008) var inte kvinnorna mentalt förberedda på vad mastektomin skulle ha 

för inverkan på dem och de blev förvånade över den känslomässiga reaktionen som de 

upplevde efter operationen. De beskrev även en bristande förmåga att uttrycka sina äkta 

känslor till andra människor och hur de än kämpade för att känna sig normala kände de sig 

annorlunda (ibid.).  

 

Sociala förändringar 
 

Kvinnor som har genomgått en mastektomi visade sig i Anagnostopoulos och Myrgianni 

(2009) studie ha en signifikant lägre social funktion än friska kvinnor (p < 0.001). Liknande 

resultat beskrevs i Wronska et al. (2003) studie där kvinnorna hade skattat sitt sociala liv 

mycket lägre än de friska kvinnorna i kontrollgruppen. Engel et al. (2004) beskriver att de 

kände sig osäkra och undvek social kontakt med andra människor vilket medförde att både 

jobb- och fritidsaktiviteter begränsades. Likaså fann Hill och White (2008) att kvinnorna blev 

mer socialt tillbakadragna och de kände sig isolerade från omvärlden. Enligt Khan et al. 

(2000) var bröllop, sociala sammankomster och offentliga möten de sociala sammanhang som 

kvinnorna försökte undvika.  
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De uttryckte även rädsla för vad andra människor tyckte och tänkte om deras kroppar 

(Manderson & Stirling, 2007). Piot-Ziegler et al. (2010) fann att kvinnorna uttryckte 

svårigheter att möta samhällets kvinnoideal då de jämförde sig själva med samhällets normer 

om hur ett perfekt bröst ska se ut. "You see somebody naked, a naked women, breast 

everywhere. That hurts a lot." (Piot-Ziegler et al., 2010, s.495). Kvinnorna beskrev att det 

förlorade bröstet hindrade dem från att leva ett normalt liv vilket upplevdes som ett 

handikapp. En kvinna beskrev att känslan av handikapp förstärktes på grund av sättet hennes 

man reagerade när hon inte ville göra en bröstrekonstruktion (ibid.).  

 

De faktorer som hade störst inflytande på kvinnornas sociala välmående var stöd från nära 

vänner, god kommunikation kring sjukdomen inom familjen och att få känna trygghet till sin 

partner (Wrońska et al., 2003). Kvinnorna tyckte att mastektomin påverkade relationen till sin 

partner (Khan et al., 2000) och att relationen till deras partner blev försämrad efter 

operationen (p < 0.005) (Engel et al., 2004). 

 

Förändrad sexualitet 
 

Wronska et al. (2003) beskrev i sin studie att kvinnorna var missnöjda med sitt sexliv efter 

mastekomin. Parker et al. (2007) fann att kvinnors njutning av sexuell aktivitet en månad efter 

mastektomin hade minskat vilket senare visade sig ha ökat signifikant 6, 12 och 24 månader 

efter mastektomin (p = 0.04). Kvinnorna var mindre sexuellt aktiva (Engel et al., 2004; Khan 

et al., 2000) och de kände sig mindre sexuellt attraktiva (Anagnostopoulos & Myrgianni, 

2009; Khan et al., 2000). Björkman et al. (2008) beskrev att den sexuella lusten kan minska 

på grund av förändrad känsel i bröstet och runt ärret. En annan orsak till minskad sexlust var 

ökad depression hos kvinnorna (Skrzypulec et al., 2009). Det var en signifikant skillnad 

mellan kvinnornas civilstånd gällande sexuell aktivitet efter genomförd mastektomi (p < 

0.024). Skilda och obundna kvinnor upplevde en hög sexuell belåtenhet jämfört med de 

kvinnor som var gifta, änkor och ungmör som upplevde sig vara lågt sexuellt belåtna 

(Skrzypulec et al., 2009). Enligt Engel et al. (2004) upplevde de yngre kvinnorna en högre 

fysisk hälsa vad gäller fysisk funktion och sexuell aktivitet jämfört med de äldre kvinnorna. 

 

Resultatsyntes  
 

Resultatet av de inkluderade studierna visade att flertalet kvinnor sörjde sitt förlorade bröst 

efter mastektomi. Då symboliken av ett bröst är starkt förknippat med fertilitet och moderskap 

påverkades därför kvinnornas uppfattning om sin kvinnlighet samt sin inställning till att vara 

mamma. Att enbart ha ett bröst skapade en känsla av asymmetri vilket fick kvinnorna att 

känna sig som mindre hela. En del kvinnor upplevde fantomförnimmelser som innebär en 

obehaglig känsla eller smärta i det bortopererade bröstet. Resultatet visar också att kvinnor 

som genomgått en mastektomi fick en försämrad kroppsuppfattning i jämförelse med friska 

kvinnor. Kvinnorna fick både minskat självförtroende och självkänsla samt en ökad 

självmedvetenhet om deras kroppar. De var missnöjda över kroppens utseende och hade svårt 

att acceptera sina ärr på grund av hur de kändes och såg ut vilket medförde att kvinnorna 

kände sig mindre attraktiva. Att förlora ett bröst påverkade kvinnornas psykiska hälsa i form 

av ångest, depressiva symtom samt upplevd post-traumatiskt stress. Det visade sig att yngre 

kvinnor upplevde sämre psykisk funktion och de oroade sig mer för framtiden än vad äldre 

kvinnor gjorde. Kvinnorna kunde också hamna i en djupidentitetskris då mastektomin tog bort 



     

 

 13 

en del av dem själva. Mastektomin fick kvinnorna att känna osäkra och socialt tillbakadragna 

vilket skapade svårigheter att vistas bland människor vid olika sociala sammankomster. Efter 

mastektomin hade kvinnornas relation till sin partner försämrats samt att den sexuella lusten 

och aktiviteten minskat.  

Diskussion  
 

Metoddiskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser efter en mastektomi och 

författarna till litteraturstudien gjorde därför sökningar i databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsycINFO. Cinahl valdes för att det är en databas som är specialiserad inom 

omvårdnadsforskning men den omfattar också sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen 

innefattar artiklar med referenser från olika engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). PubMed är en fri tillgänglig version av Medline och eftersom 

artiklarna kan publiceras där innan de indexeras i Medline valdes därför PubMed som 

databas. Databasen PsycINFO användes för att komplettera sökningen med artiklar inom 

området psykologi då databasen innehåller psykologisk forskning inom ämnet omvårdnad och 

medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Valet av databaser grundades på att de innehåller 

vetenskaplig forskning inom omvårdnad, medicin, psykologi och beteendevetenskap. Att 

sökning inte utfördes i andra databaser såsom Amed, Svemed+ och Cochrane kan medföra att 

annan relevant forskning gått förlorad. Enligt Willman et al. (2011) så bör sökning till en 

litteraturstudie kompletteras med manuell sökning i olika tidskrifter och i artiklarnas 

referenslistor. Till litteraturstudien utfördes inte någon manuell sökning då den systematiska 

sökningen täckte behovet av vetenskaplig forskning och författarna var tvungna att begränsa 

sig vilket kan ses som en brist då relevant forskning kan ha gått förlorad. Sökorden valdes 

utifrån syftet och gav i sökningen tillfredsställande resultat. Sökorden body image och life 

change events användes i sökningen trots att de inte kan återfinnas i syftet. Body image valdes 

för att få resultat angående hur kvinnan ser på sin egen kropp efter mastektomin och life 

change events valdes för att bröstcancer och mastektomi är en händelse som innebär en 

förändring i livet. I efterhand har författarna till litteraturstudien upptäckt ytterligare sökord 

som kunnat ge relevanta artiklar kring ämnet vid ny litteraturstudie vilka är loss (förlust), 

nurs* (sjuksköterska, omvårdnad) och surgery (operation/kirurgi). Genom att använda sig av 

booleska sökoperatorer utökas eller avgränsas sökningen (Polit & Beck, 2012). Trunkering av 

ordet experience gjordes med en asterisk (*) efter bokstaven ”c” för att behålla stammen av 

ordet. Genom en trunkering söker databasen ordet med alla tänkbara ändelser för att täcka in 

olika varianter av ett begrepp (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Författarna avgränsade sökningen till att artiklarna skulle vara skrivna på de språk som de 

själva behärskade vilka var engelska och svenska. Avgränsningen kan ha medfört att även 

relevanta artiklar på andra språk har gått förlorade. Artiklarna skulle vara peer reviewed vilket 

betyder att oberoende forskare har granskat och godkänt artikeln innan den publicerats i 

tidskriften (Willman et al., 2011). Artiklarna skulle vara skriva under 2000-talet för att få så 

ny och aktuell forskning som möjligt. Forsberg och Wengström (2008) menar att ny forskning 

är att föredra då forskning snabbt blir historia när nya rön kommer. Artiklarna skulle beröra 

kvinnors upplevelser av en mastektomi på grund av bröstcancer och de skulle vara över 18 år. 

Åldern på kvinnorna som deltog i studierna var mellan 21-91 år vilket gjorde att studien fick 

ett brett spektrum av kvinnors upplevelser och även i vissa fall kunna jämföra yngre och 
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äldres upplevelser. Författarna inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar då båda 

typerna av studier var intressanta för litteraturstudien. De kvalitativa studierna syftar till att 

beskriva, förstå och tolka ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2008) medan de kvantitativa 

studierna syftar till att testa hypoteser, mäta och jämföra interventioner och de används när 

forskaren vill kunna kvantifiera och generalisera resultatet (Ejlertsson, 2003). 

 

I fyra av de sex kvantitativa artiklarna diskuteras mätinstrumentens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. I de resterande kvantitativa artiklarna saknades diskussion kring detta men 

forskarna i studierna hade använt sig av väletablerade frågeformulär vilket antyder att 

validitet och reliabilitet har granskats. Alla de inkluderade kvalitativa artiklarna innefattade 

citat vilket gav läsaren en tydligare bild av deltagarnas upplevelser (Polit & Beck, 2012). 

Artiklarnas citat presenterades med kursiverad text eller som blockcitat vilket gjorde det lätt 

att se vad som var författarnas tolkning och vad som var originaldata (Forsberg & Wengström, 

2008). I litteraturstudien valdes citaten att skrivas på engelska för att undvika risk för 

feltolkning samt att bevara innebörden i texten. Artiklarnas metoddel granskades för att 

bedöma hur artikelförfattarna har behandlat insamlad data. En del brister gällande 

urvalsförfarande, inklusions- och exklusionskriterier samt bortfall fanns i några av artiklarna. 

Trots bristerna bedömdes artiklarna vara av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i 

litteraturstudien. Studien av Parker et al. (2007) hade problem med sin bemanning och var 

tvungna att avsluta sin forskning tidigare än beräknat. Antalet deltagare som ombads slutföra 

den sista enkäten var avsevärt lägre än totalt antal deltagare i studien. Hur deltagarna valdes ut 

och varför artikelförfattarna valde att endast tillfråga cirka en tredjedel av studiedeltagarna 

framkommer inte vilket kan ses som en brist eftersom det kan påverka resultatet.  

 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien är utförda i länder inom Europa, Nordamerika, 

Asien och Oceanien. Det visade sig i resultatet att kvinnors upplevelser inte skiljer sig 

beroende på vilken världsdel de kommer från. Författarna tror att bröstet kan ha lika stor 

betydelse för alla kvinnor oavsett kultur.  

 

I tre artiklar fanns inget etiskt godkännande av etiskt kommitté, däremot diskuterades etiska 

överväganden kring hur urvalet gick tillväga, hur deltagarna rekryterades och hur materialet 

togs om hand. I en artikel fanns varken etiskt godkännande eller diskussion kring etiskt 

tillvägagångssätt. Tidskriften som den artikeln är publicerad i kräver dock att 

artikelförfattarna ska ha följt tidskriftens etiska normer i behandling av studiedeltagare och 

insamlad data och därför ansåg författarna att även den artikeln kunde inkluderas.  

 

De tio inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enligt mallar av Forsberg och Wengström 

(2006) som var avsedda för granskning och alla artiklar ansågs ha tillräckligt hög kvalitet för 

att inkluderas i studien. När författarna bedömt respektive artikel så värderades även 

kvaliteten för varje artikel (ibid.). Det finns risk att någon artikel fått fel värderad kvalitet då 

kriterierna kan vara svårtolkade. Vid analys av artiklarnas resultat så läste författarna 

artiklarna var för sig för att själv skapa sig en uppfattning om helheten i artiklarna. Samtidigt 

kodade författarna innehållet i resultatet som svarade till litteraturstudiens syfte. Artiklarna 

lästes sedan tillsammans då koderna jämfördes för att se om något eventuellt hade missats 

eller missuppfattats. Författarna diskuterade gruppering av koder och placerade dem i den 

subkategori som ansågs vara mest lämpad.   

 

Parker et al. (2007) använder sig av endast två decimaler när de presenterar sina p-värden. 

Upprepade gånger anges p = .00 vilket kan utläsas som att det är 0 % chans att 

artikelförfattarna har förkastat en nollhypotes som är sann. För att öka trovärdigheten till 
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artikelns resultat anser litteraturstudiens författare att fler decimaler skulle skrivits ut.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att förlusten av ett bröst på grund av bröstcancer upplevs som omvälvande 

och kvinnorna konfronteras ständigt med sitt nya yttre. Huvudfynd i resultatet visar att 

kvinnor upplever en förändrad kroppsuppfattning och känner sig mindre hela och kvinnliga 

efter mastektomin. Både kvinnornas sociala funktion och sexliv upplevdes som förändrat 

samt att en stor del av kvinnorna upplevde psykisk ohälsa. En del kvinnor upplevde även 

fantomförnimmelser och smärta i det bortopererade bröstet. 

  

I litteraturstudiens resultat framkommer att kvinnor som genomgår en mastektomi upplever 

en sämre kroppsuppfattning på grund av att de inte är nöjda med sina kroppar kosmetiskt efter 

operation. Utan sitt bröst kände de sig inte längre lika vackra och kvinnliga. Yeo et al. (2004) 

fann liknande fynd som visar att kvinnorna hade en negativ upplevelse av sin kropp och 

därmed kände sig mindre kvinnliga. Litteraturstudiens resultat styrks även av Avis, Crawford 

och Manuel (2004) som visar att unga mastektomerade kvinnor utan rekonstruktion generellt 

sätt hade lägre kroppsuppfattning än de kvinnor som gjort en rekonstruktion. I 

litteraturstudiens resultat framkom även att i samband med att förlora ett bröst upplevde 

kvinnorna att deras chans att bli mammor gick förlorad. Enligt Gjertsen (2003) har kvinnors 

bröst alltid varit en symbol för femininitet men de har även en funktion vid amning och även 

betydelse för kvinnans sexualitet. När kvinnor förlorar ett bröst så menar dem att de inte 

enbart sörjer det förlorade bröstet utan även förlusten av sin identitet (ibid.). Förlusten av sin 

identitet framkommer även i litteraturstudiens resultat där det beskrivs att kvinnorna kan 

försättas i en djup identitetskris då de förlorar sitt jag och den kropp de har vuxit upp med. 

  

Litteraturstudiens resultat visar också att kvinnorna hade svårigheter att acceptera både sina 

kroppar och sina ärr. Kvinnorna var besvikna över ärrens utseende och kände sig både fula 

och generade. Avis et al. (2004) fann i sin studie att kvinnorna generellt kände sig mindre 

attraktiva men också att de upplevde sin kropp som skev eller sidotung efter mastektomin. En 

kvinna beskrev att när hon var påklädd så fantiserade hon om att hennes kropp såg ut som 

innan men när hon tog av sig sina kläder så blev hon skrämd av sina ärr (ibid). Enligt Truelsen 

(2003) så blev kvinnorna påminda om sin cancerdiagnos varje gång de såg sitt ärr. Cullberg 

(2006) förklarar att en kvinna som genomgår en mastektomi liksom andra människor som är 

kroppsligt defekta kan uppleva det obehagligt att visa sig naken eller att se sig själv i spegeln. 

  

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnorna beskrev att förlusten av ett bröst gjorde att de 

kände sig asymmetriska, mindre attraktiva och ett flertal kvinnor associerade mastektomin 

med att bli stympad. Enligt Cullberg (2006) kan de här känslorna resultera i att kvinnor 

reagerar med depressiva symtom. Resultatet i litteraturstudien fann att depression och ångest 

är två av de vanligaste symtomen efter en mastektomi. Lim, Devi och Ang (2011) fann att 

kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde hög grad av ångest men de fann inte någon 

signifikant skillnad i jämförelse med kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. De fann 

dock att kvinnor som genomgått mastektomi är de som upplever mest ångestsymtom. 

Lindwall och Bergbom (2009) beskriver att efter operationen var kvinnorna väldigt 

nedstämda och de sörjde sin kropp som aldrig skulle vara densamma igen. De beskriver även 

att kvinnorna upplevde sig själva förändrade som personer efter sin mastektomi. I 

litteraturstudiens resultat fann författarna att ett flertal kvinnor beskrev sig som mindre hela 

efter en mastektomi vilket även framkommit i fler studier (Truelsen, 2003; Lindwall & 
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Bergbom, 2009). Truelsen (2003) beskriver att den största anledningen till att kvinnor 

genomgått en rekonstruktion av sitt bröst var att få känna sig hela och normala igen. 

  

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor upplevde sin sexlust som förändrad och flertalet 

kvinnor var missnöjda med sitt sexliv. Faktorer som påverkade kvinnornas sexlust var deras 

ökade depressiva symtom och att de kände sig mindre sexuellt attraktiva. Yeo et al. (2004) 

beskriver att kvinnorna hade lägre självförtroende och upplevde det även jobbigt att stå naken 

inför sina makar. Resultatet i litteraturstudien återfinns i Emilee, Ussher och Perz (2010) 

studie där kvinnors negativa kroppsuppfattning, rädsla att förlora sin kvinnlighet, känsla att 

vara sexuellt oattraktiv och ökade symtom av depression och ångest påverkade sexlivet. 

Kvinnorna hade svårt att slappna av och njuta av sex efter mastektomin (ibid.). Liknande 

resultat fann Avis et al. (2004) i sin studie där kvinnorna var mer ointresserade av att ha sex 

och fick minskad lubrikation. Litteraturstudiens resultat styrks också av Karabulut och Erci 

(2009) som förklarar att minskning av sexlusten kan bero på behandlingen och hur kvinnorna 

såg på sin femininitet och sin kropp efter mastektomin. Resultat i litteraturstudien visar på att 

kvinnornas relation till sin partner försämrades medan obundna och skilda kvinnor skattade 

sin sexuella belåtenhet som hög. Resultatet motsägs av Huber et al. (2006) som påstår att 

bröstcancer kan stärka relationen till sin partner då kvinnorna upplevde konstant stöd från 

dem men trots det hade den sexuella lusten minskat hos kvinnor med eller utan partner. 

Truelsens (2006) beskriver däremot att kvinnornas sexliv med sin partner snarare förbättrades 

efter mastektomin och upplevdes behagligt. Obundna kvinnor hade upplevt en dålig 

kommunikation med sin partner i tidigare förhållanden och var nu mer känslomässigt sårbara 

och rädda för att liknande beteende skulle inträffa hos framtida partners (Huber et al., 2006). 

Även Avis et al. (2004) beskriver att singelkvinnor hade svårigheter att dejta efter en 

mastektomi. 

 

Skrzypulec et al. (2009) presenterar i sin studie att skilda och obundna kvinnor upplevde hög 

sexuell belåtenhet jämfört med de som var gifta, änkor och ungmör. Författarna till 

litteraturstudien har diskuterat skillnaden mellan obundna och ungmör och kommit fram till 

att om en kvinna är obunden så innebär det att hon är fri, oberoende av någon annan och bör 

då innefatta ungmör också. I resultatet presenterar litteraturstudiens författare grupperna av 

kvinnor på samma sätt som det presenteras i artikelresultatet för att inte förvandla och göra en 

egen tolkning av vad det innebär.  

  

Enligt litteraturstudiens resultat har kvinnor som genomgått en mastektomi fått en försämrad 

social funktion. De känner sig socialt tillbakadragna, osäkra och isolerar sig från omvärlden. 

Pinheiro, da Silva, Mamede och Fernandes (2008) styrker resultatet och menar att 

mastektomerade kvinnor kan känna sig socialt isolerade och uppleva låg kroppsuppfattning 

och lågt självförtroende. Enligt litteraturstudiens resultat upplever mastektomerade kvinnor 

det svårt att passa in i samhällets normer om hur kvinnors utseende ska vara. Liknande 

resultat lyfter Denford, Harcourt, Rubin och Pusic (2011) fram då kvinnor ville uppfatta sig 

själva som normala samtidigt som de ville uppfattas som normala av andra människor och 

passa in i samhället.  

 

Fantomförnimmelse i bröstet är en typ av tillstånd där kvinnorna har en känsla av kvarvarande 

bröstvävnad med både smärtsamma och icke-smärtsamma symtom (Ramesh, Nootan & 

Sushma, 2009). Begreppet fantomförnimmelse efter en mastektomi karaktäriseras av en 

ihållande känsla i hela eller delar av bröstet (Rothemund et al., 2004) samt att bröstet 

fortfarande känns närvarande och intakt med kroppen trots mastektomin (Kvekkeboom, 

1996). I litteraturstudiens resultat beskrev några kvinnor att de hade fantomförnimmelser 
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vilket upplevdes som smärta och förändrade känselperceptioner. Fantomsmärtor i bröstet 

visade sig ha en inverkan hos kvinnornas livskvalitet. Kvinnor som genomgick en 

bröstcanceroperation och upplevde kroniska smärtor visade sig ha större psykologisk stress 

och psykisk sjuklighet jämfört med kvinnor generellt (Ramesh et al., 2009). Författarna anser 

att på grund av kvinnornas smärta och dess konsekvenser är det viktigt för sjuksköterskan att 

möta och lindra kvinnornas smärta. 

 

Cullberg (2006) beskriver att kvinnor som fått ena eller båda brösten bortopererade på grund 

av bröstcancer kan försättas i en traumatisk kris och orsaka starka psykiska konsekvenser. 

Den psykiska reaktionen beror på vilken betydelse det förlorade organet haft för personens 

identitet och för de flesta kvinnor har bröstet en stor betydelse för självkänslan (Cullberg, 

2006). Även Gjertsen (2003) beskriver att förlusten av ett bröst upplevs som en kris och hotar 

kvinnans identitet som både kvinna och mor. Hur en kris konkretiseras skildrar Aaron 

Anonovsky (2005) och förklarar att personer med hög KASAM har en förmåga att förvandla 

kaos till ordning och få en klarhet över en känslomässig situation. Resultatet från 

litteraturstudien visar att många kvinnors sociala nätverk försummas och att dem lider av 

psykisk ohälsa och minskad tilltro till sig själva vilket kan bidra till minskad känsla av 

sammanhang. Det är viktigt att kvinnorna upplever att livet har en känslomässig innebörd och 

därför måste sjuksköterskan hjälpa till att uppmuntra och motivera kvinnorna samt se till att 

kvinnorna får stöd från deras familjer och vänner. Sjuksköterskan kan med hjälp av 

patientundervisning bidra med både information och råd kring sjukdomen vilket kan öka 

kvinnornas känsla av begriplighet över sin situation. Undervisningen hjälper även kvinnorna 

att hitta de resurser som hjälper dem att möta de känslomässiga situationerna de står inför.  På 

så vis kan kvinnorna stödjas vilket förstärker deras känsla av meningsfullhet i livet. En 

människa med en stark känsla av meningsfullhet har ett engagemang och en vilja att möta och 

hantera de stressorer som personen kan ställas inför (Antonovsky, 2005). Helms et al. (2008) 

menar att sjuksköterskan måste vara lyhörd för kvinnornas frågor och funderingar och även 

finnas till hjälp under en sådan förändring som mastektomi innebär. Kvinnorna behöver 

information och stöd för att förstå att reaktioner som exempelvis sorg, nedstämdhet och 

ångest, i samband med deras förändrade kroppsuppfattning, är normalt och okej att känna. 

Kvinnorna kan även behöva hjälp med att omdefiniera vad skönhet, sexualitet och kvinnlighet 

innebär (ibid.). 

 

Slutsats 
 

Litteraturstudiens resultat har visat att kvinnor upplever en mastektomi som påfrestande både 

fysiskt och psykiskt och kan resultera i olika förändringar i kvinnornas liv. Förlusten av ett 

bröst hade betydelse för kvinnans identitet, kvinnlighet och moderskap. Den förändrade 

kroppsuppfattningen påverkade kvinnornas syn på sig själva, deras sexualitet och förhållandet 

till sin partner. Likaså kunde det sociala livet påverkas då kvinnorna blev osäkra och socialt 

tillbakadragna. Det var inte heller ovanligt att kvinnornas psykiska hälsa påverkades i form av 

ångest och depressiva symtom. 

 

Klinisk tillämpbarhet 
 

Kvinnors upplevelser efter en mastektomi kan utifrån litteraturstudiens resultat sammanfattas 

som omskakande. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om de upplevelser som 
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kvinnorna kan känna för att kunna bemöta dem med respekt för deras individuella och unika 

upplevelser samt ha förståelse för hur mastektomin kan påverka kvinnornas livssituation. 

Litteraturstudien kan bidra till att öka kunskapsnivån hos sjuksköterskor kring kvinnors 

upplevelser efter en mastektomi och därmed kunna ge kvinnorna en bättre vård. 

 

Vidare forskning 
 

Då kvinnor som förlorat ett bröst i samband med bröstcancer visat på starka reaktioner är det 

enligt författarna av vikt att vidare forskning utförs. Kvinnors upplevelser efter en mastektomi 

är ett viktigt ämne för fortsatt forskning också för att antalet kvinnor som drabbas fortfarande 

ökar och de här kvinnorna utgör en stor del av Sveriges befolkning. Genom att utöka den 

vetenskapliga forskningen kan upplevelser hos kvinnor som förlorat ett bröst konkretiseras 

och visa på mer signifikanta samband. Författarna anser att framtida forskning bör lägga mer 

vikt på sjuksköterskans roll och på hur arbetet ska utföras för att på bästa möjliga sätt kunna 

hjälpa och vara till stöd för kvinnorna. Sjuksköterskan ska arbeta utifrån vetenskaplig 

forskning och eftersom omvårdnadsvetenskapen ständigt utvecklas behövs därför ny 

forskning att arbeta utifrån.  
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Bilaga 2 Artikelmatris                     1(10) 

 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Anagnostopoulos, F. 

& Myrgianni, S. 

(2009).  

 

Body image of greek 

breast cancer patients 

treated with 

mastectomy or breast 

conserving surgery.  

 

Journal of Clinical 

Psychology in 

Medical Settings, 

16(4), 311-321. 

doi:10.1007/s10880-

009-9176-5 

 

Grekland 

 

Syftet med studien 

var att bedöma och 

jämföra 

kroppsuppfattningen 

hos 

bröstcancerpatienter 

som genomgått 

bröstbevarande 

kirurgi eller 

mastektomi. Även 

att jämföra 

patienternas poäng 

med ett urval av 

friska kvinnor. 

Design/Metod: Kvantitativ studie med explorativ 

design. 

 

Population: Inklusionskriterier: Kvinnor som 

opererats primärt för bröstcancer. Förstod grekiska 

språket och var över 18 år. Diagnosen skulle ha 

blivit bekräftad genom ett biopsiprov. 

Exklusionskriterier: Ingen tidigare cancerdiagnos. 

Mentalt oförmögen att slutföra enkäten, hade en 

psykiatrisk sjukdom, om de genomgick 

cellgiftsbehandling under tiden för studien. 

 

Urval: Urval av kvinnor från en kirurgisk 

onkologisk klinik som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. 

 

Bortfall: 4 kvinnor exkluderades från studien då 

de hade genomgått en rekonstruktion av bröstet. 

 

Slutlig population: 70 kvinnor i analysgruppen 

och 70 kvinnor i kontrollgruppen mellan åldrarna 

20 – ≤ 60 år. 

Datainsamlingsmetod: 

BIS (the full 10-item body image scale) 

 

Analysmetod: Statistisk analys  

Kvalitet: Hög 

 

Styrkor: Genomfört 

en pilotstudie innan.  

 

Mätverktygens 

reliabilitet och 

validitet diskuteras. 

 

Det finns en 

kontrollgrupp. 

 

Demografiska likheter 

mellan 

undersökningsgruppen 

och kontrollgruppen.  

 

Svagheter: Ålder ej 

angivet i metod/urval, 

enbart i tabell i 

resultatdel. 

Kvinnorna upplevde att 

kroppen inte var hel efter 

operationen och var därmed 

inte nöjd med sitt utseende. 

 

De kände sig mindre sexuellt 

attraktiva efter sin 

mastektomi. 

 

De var inte nöjda med sitt 

ärr efter kirurgin och undvek 

kontakt med andra 

människor. 

 

De är missnöjda med sin 

kropp och hade låg 

kroppsuppfattning. 
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Artikelmatris 

  

Författare  

Artikelns 

titel, tidskrift, 

Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Björkman, B., 

Arnér, S. & 

Hydén, L. 

(2008).  

 

Phantom breast 

and other 

syndromes after 

mastectomy: 

Eight breast 

cancer patients 

describe their 

experiences 

over time: A 2-

year follow-up.  

 

The Journal of 

Pain, 9(11), 

1018-1025. 

doi:10.1016/j.jp

ain.2008.06.003 

 

Sverige  

 

Oklart syfte.  
 

The prospective, 

qualitative study 

used semi-

structured 

interviews to 

aquire knowledge 

of if and how 

phantom breast 

phenomena 

appear within the 

range of other 

postmastectomy 

symptoms and 

sensations.   

Design/Metod: Prospektiv kvalitativ studie med 

explorativ design.  

Population: Inklusionskriterier: Svensktalande 

kvinnor mellan åldrarna 25-80 år som har 

genomgått en mastektomi.  

Exklusionskriterier: Patienter som var medicinskt 

eller psykiskt instabila eller ingick i någon annan 

studie. 

Urval: Strategiskt urval. 11 kvinnor var 

intresserade av att medverka i studien men 3 

tackade nej vid studiens start.  

Slutlig population: 8 kvinnor mellan 47-72 år 

deltog i studien. 

Bortfall: 1 kvinna var enbart med första intervjun 

och 1 kvinna hoppade av efter 18 mån på grund av 

annan sjukdom.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: En kombination av diskurs och 

berättande analys. 

Kvalitet: Medel 

 

Styrkor: Tydligt beskriven metod.  

 

Studiedesignen med öppna frågor är 

lämplig till studien då kvinnor kunde prata 

fritt om sina upplevelser.  

 

Citat från kvinnorna finns vilket både 

förtydligar och förstärker resultatet.  

 

Insamling av data sker genom uppföljning 

under 2 år. 

 

Svagheter: Stort bortfall och finns ingen 

exakt data om hur många som blivit 

tillfrågade att delta i studien.   

 

Inget tydligt syfte är beskrivet.  

Sorg över förlorat 

bröst. 

 

Minskad sexuell lust.  

 

Missnöjda med sina 

ärr. 

 

Fantomförnimmelser 

efter mastektomi.  
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Artikelmatris 
Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Engel, J., Kerr, J., 

Schlesinger-Raab, A., 

Sauer, H. & Hölzel, D. 

(2004).  

 

Quality of life 

following breast-

conserving therapy or 

mastectomy: results of 

a 5-year prospective 

study.  

 

Breast Journal, 10(3), 

223-231. 

 

Tyskland. 

 

Syftet i studien 

var att jämföra 

långsiktig 

livskvalitet 

mellan kvinnor 

som genomgått 

bröstbevarande 

kirurgi med 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi i tre 

åldersgrupper.  

 

Design/Metod: Kvantitativ studie med explorativ 

design.  

 

Population: Inklusionskriterier: Kunna läsa tyska. 

Exklusionskriterier:  

 

Urval: Kvinnorna som genomgått bröstbevarande 

kirurgi eller mastektomi mellan åren 1996-1998 

rekryterades till studien. Frågeformuläret skickades till 

1131 kvinnor där 88 % av kvinnorna svarade.  

 

Datainsamlingsmetod: Tre olika frågeformulär 

skickades till kvinnorna inom jämna intervaller mellan 

sex månader till fem år efter att diagnosen hade ställts.  

 

Slutlig population: 990 kvinnor mellan 27-91 år. 

 

Bortfall: Efter fem år hade 243 kvinnor exkluderats på 

grund av metastaser och ökad sjukdomsutveckling. 

 

Analysmetod: Statistisk analys  

Kvalitet: Hög 

 

Styrkor: Stort antal 

deltagare under den 

5-åriga studien.  

 

Mätinstrumenten är 

reliabilitet- och 

validitetstestade. 

 

Generaliserbart. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

saknas och 

inklusionskriterer 

svaga. 

 

 

Kvinnorna hade lägre 

kroppsuppfattning 

 

Minskad sexuell aktivitet 

 

Ökad känsla av osäkerhet och 

undviker social kontakt. 

 

Känner sig oattraktiva och 

okvinnliga  

 

En känsla att inte vara hel  

 

Missnöjda med sina ärr 

 

De yngre kvinnorna hade 

upplevt försämrad psykisk hälsa 

men hade bättre fysisk hälsa i 

jämförelse med de äldre. 

 

Yngre kvinnor upplevde 

mastektomin som socialt och 

känslomässigt jobbig. 
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Artikelmatris 
Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Hill, O. & White, 

K. (2008).  

 

Exploring women's 

experiences of 

TRAM flap breast 

reconstruction after 

mastectomy for 

breast cancer.  

 

Oncology Nursing 

Forum, 35(1), 81-

88. doi: 

10.1188/08.ONF.8

1-88 

 

Australien 

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva kvinnors 

upplevelser efter 

en TRAM flap 

bröstrekonstruktio

n efter en 

mastektomi på 

grund av 

bröstcancer. 

 

Design/Metod: Kvalitativ studie med explorativ och deskriptiv 

design. 

 

Population: Inklusionskriterier: Engelsktalande kvinnor som 

genomgått en TRAM flap bröstrekonstruktion 6-24 månader 

före studien gjordes och skulle vara över 18 år.  

Exklusionskriterier: Anges ej. 

 

Urval: 78% svarade på de 83 informationsbrev som skickades 

ut. På grund av studiens design valdes 10 kvinnor av de 65 

kvinnorna ut för att representera populationen.  

 

Bortfall: Anges ej. 

 

Slutlig population: 5 kvinnor med omedelbar 

bröstrekonstruktion och 5 kvinnor med uppehållen 

bröstrekonstruktion. Åldrarna var mellan 39-59 år och 

medelåldern var 48.5 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 1-2 timmars semistrukturerade 

intervjuer i patienternas hem. Senare var 8 av de 10 kvinnorna 

med i en fokusgrupp med semistrukturerade intervjuer för att 

bekräfta identifierade teman. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

 

Kvalitet: Hög 

 

Styrkor:  
Författarna styrker 

sitt resultat med 

citat. 

 

Tydligt beskriven 

dataanalys. 

 

En fokusgrupp 

finns. 

 

Svagheter:  

Inga 

exklusionskriterier 

beskrivs. 

 

Bortfall beskrivs ej.  

Kvinnorna fick en 

förändrad 

kroppsuppfattning och 

kände sig onormala. 

 

Kvinnorna fick en ökad 

självmedvetenhet samt 

lägre självkänsla och 

självförtroende. 

 

Kvinnorna upplevde sig 

deprimerade. 

 

Kvinnorna blev socialt 

tillbakadragna. 

 

Kvinnorna kände sig 

dåligt förberedda 

känslomässigt på den 

inverkan som 

mastektomin hade på 

dem.  

 

Oförmåga att uttrycka 

sina känslor till andra 

människor. 
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Artikelmatris 
Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Khan, M. A., Sehgal, A., 

Mitra, A. B., Agarwal, P. 

N., Lal, P. & Malik, V. K. 

(2000).  

 

Psycho-behavioural 

impact of mastectomy.  

 

Journal of the Indian 

Academy of Applied 

Psychology, 26(1-2), 65-

71.  

 

Indien  

 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera och 

bedöma de 

psykosociala 

problem som 

kan uppstå hos 

kvinnor som har 

genomgått en 

mastektomi på 

grund av 

bröstcancer samt 

att ta reda på 

orsakerna till de 

psykosociala 

problemen. 

Design/Metod: Kvantitativ studie med deskriptiv 

design. 

 

Population: Inklusionskriterier: Patienter med 

diagnosen carcinom bröstcancer och som 

genomgått en mastektomi mellan årtalen 1998-

1999. 

Exklusionskriterier: Patienter med andra former 

av cancer och patienter med organsvikt.  

 

Urval: Ej angivet. 

 

Slutlig population: 66 kvinnor mellan åldrarna 

21-65 år som genomgått radikal eller modifierad 

mastektomi. 

 

Bortfall: Ej angivet 

 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer gällande 

attityder före och efter operationen, hälsa och 

känslor efter mastektomin och oroligheter efter 

operationen. Kvinnorna kunde under intervjuerna 

prata fritt om upplevelser de har kring 

mastektomin.   

 

Analysmetod: Statistisk analys 

Kvalitet: Medel 

 

Styrkor: 

Alla kvinnor 

utvärderades av en 

och samma person 

Kvinnorna fick 

möjlighet att fritt 

utrycka sina 

känslor 

 

Svagheter: 

Metoddelen är 

otydligt beskriven. 

 

Resultat:  

Kvinnorna upplevde ångest, 

depression, missanpassning och 

oro. 

 

Kvinnor fick lägre självförtroende 

och visade symtom av social 

tillbakadragenhet.  

 

Rädsla för komplikationer och 

smärta.  

 

Kvinnor fick sexuella problem 

samt att de kände sig mindre 

attraktiva relaterat till 

mastektomin. 

 

Kvinnorna fick förändrad 

kroppsuppfattning och en känsla 

av vanställdhet som ledde till 

ångest. 

 

Kvinnorna upplevde att 

mastektomin påverkade deras 

kvinnlighet och deras relation till 

sin partner.  
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Artikelmatris 
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tidskrift, Land   
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Manderson, L. & 

Stirling, L. (2007).  

 

The absent breast: 

Speaking of the 

mastectomied body.  

 

Feminism & 

Psychology, 17(1), 

75-92. 

doi:10.1177/095935

3507072913 

 

Australien 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

kvinnor 

uppfattar sin 

kropp till följd 

av en 

mastekomi. 

 

Design/Metod: Kvalitativ studie med explorativ 

design. 

 

Population: Inklusionskriterier: kvinnor som 

genom gått mastektomi av ett eller två bröst till 

följd av bröstcancer eller i profylaktiskt syfte.  

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

 

Urval: Snöbollsurval.  

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Slutlig population: 38 kvinnor deltog i studien 

och alla var engelsktalande och födda i 

Australien. Alla kvinnor var mellan åldrarna 35 

och 78 år och medelåldern var 58 år.    

 

Datainsamlingsmetod: Nedskrivna berättelser, 

frågeformulär och bandade intervjuer.  

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

 

Kvalitet: Hög 

 

Styrkor: Halvstrukturerade 

och öppna frågor användes 

vilket medförde utrymme 

för kvinnorna att uttrycka 

sina upplevelser.  

 

Resultatet är omfattande 

och innehåller citat.  

 

Svagheter: Bortfall ej 

beskrivet.  

 

Inga tydliga 

exklusionskriterier. 

 

Ej beskrivet hur 

informationen om studien 

gavs till deltagarna.  

 

 

 

Kvinnor uppfattade sig själva 

som fula, generade och osäkra.  

 

Kvinnorna hade en förändrad 

kroppsuppfattning och en ökad 

självmedvetenhet. 

 

Kvinnorna hade en rädsla över 

vad andra tyckte och tänkte om 

deras kroppar. 

 

Kvinnorna kände sig mindre 

attraktiva och kvinnliga.  

 

Kvinnorna hade svårigheter att 

titta och röra på sina ärr. 

 

Kvinnorna kände sorg över sitt 

förlorade bröst. 
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Artikelns titel, 

tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Parker, P.A., 

Youssef, A., Walker, 

S., Basen-Engquist, 

K., Cohen, L., Gritz, 

E.R., Wei, Q.X. & 

Robb G.L. (2007).  

 

Short‐ term and long

‐ term psychosocial 

adjustment and 

quality of life in 

women undergoing 

different surgical 

procedures for breast 

cancer.  

 

Annals of Surgical 

Oncology 14(11), 

3078–3089. doi: 

10.1245/s10434-

007-9413-9 

 

USA 

Syftet med 

den här 

studien var 

att 

prospektivt 

undersöka 

kort- och 

långsiktiga 

effekter av 

mastektomi 

med och utan 

rekonstruktio

n, och 

bröstbevaran

de kirurgi på 

olika 

aspekter av 

psykosocial 

anpassning 

och 

livskvalitet. 

Design/Metod: Kvantitativ studie med explorativ design. 

Population: Inklusionskriterier: Kvinnor med diagnostiserad 

bröstcancer stadie 1 eller 2 och planerade att genomgå en 

mastektomi med rekonstruktion, mastektomi utan rekonstruktion, 

bröstbevarande kirurgi. Förmåga att läsa och förstå engelska 

språket. Sjätte klass utbildning eller högre.  

Exklusionskriterier: Desorienterad till person, plats och tid. Kvinnor 

som nyligen genomgått partiell mastektomi och nu sökte radikal 

mastektomi.   

 

Urval: Konsekutivt urval. Deltagarna blev utvalda vid deras 

preoperativa besök på kirurgen eller plastik-kirurgiska avdelningen. 

338 kvinnor blev tillfrågade om att delta, 320 tackade ja, 16 ansågs 

som olämpliga och togs ur studien. 13 deltagare bad om att få tas ur 

studien. 33 kvinnor besvarade inte den preoperativa enkäten och 

uppföljningsenkäten och togs därför ur studien. Vid de tre första 

uppföljningsenkäterna så sjönk deltagarantalet men vid fjärde så 

ökade deltagandet.  

 

Slutlig population: Sammanlagt 258 kvinnor. 109 med mastektomi 

med rekonstruktion, 45 med mastektomi utan rekonstruktion. 104 

bröstbevarande kirurgi. 

 

Datainsamlingsmetod: Enkätundersökning. 

Analysmetod: Deskriptiv statistik 

Kvalitet: Medel 

 

Styrkor: Den 

demografiska 

datan var liknande 

i de tre grupperna. 

 

Bortfallsanalys 

finns.  

 

Tydligt beskriven 

metoddel. 

 

Svagheter: 
Studien var 

tvungen att 

avslutas tidigare 

på grund av 

bemanningsproble

m och endast 84 

deltagare ombads 

att slutföra den 

sista enkäten.  

Kvinnorna visade större 

depressiva problem vid 6 

mån än vid 12 och 24 mån 

efter kirurgi.  

 

Kroppsuppfattningen var 

lägre 1 mån efter kirurgin 

än preoperativt. 

 

Graden av ångest var 

signifikant lägre en mån 

efter operationen än 

preoperativt. 

 

Kvinnorna var missnöjda 

med sina kroppar.  

 

Sexlivet försämrades till 

följd av mastektomin 

enligt uppföljning 1 mån 

efter och ökade sedan vi 

de senare uppföljningarna. 
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Artikelns titel, 
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Piot-Ziegler, C., Sassi, 

M., Raffoul, W., & 

Delaloye, J. (2010).  

 

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact on identity: A 

qualitative study.  

 

British Journal of 

Health Psychology, 

15(3), 479-510. 

doi:10.1348/13591070

9X472174 

 

Schweiz  

 

 

 

 

Den kvalitativa 

studien syftar till att 

förstå 

konsekvenserna av 

kroppslig 

förändring genom 

mastektomi vad 

gäller 

kroppsuppfattning 

och identitet hos 

kvinnor med 

bröstcancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design/Metod: Kvalitativ studie med 

reflexiv design. 

 

Population: Inklusions- och 

exklusionskriterier är ej angivna. 

 

Urval: Ej beskrivet 

 

Slutlig population: 19 Kvinnor med 

bröstcancer, ålder 37-62.  

 

Bortfall: Ej angivet. 

 

Datainsamlingsmetod: 

3 halv-strukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys.  

 

Kvalitet: Medel 

 

Styrkor: Tydligt 

beskriven analys.  

 

2 forskare som 

individuellt 

analyserar datan för 

ökad tillförlitlighet. 

 

Citat som förstärker 

resultatet. 

 

Svagheter: Inga 

inklusions- och 

exklusionskriterier 

beskrivna.  

 

Urvalsstrategi ej 

beskriven. 

 

Bortfall ej angivet. 

Kvinnorna upplevde mastektomin som ett 

hot mot sin kvinnlighet. 

 

Mastektomin upplevdes som en stympning 

och hade inverkan på bröstets symbolik. 

 

En känsla av tomhet, asymmetri och obalans 

beskrevs av kvinnorna.  

 

Kvinnan upplevde sin nya kropp som 

onormal och att kroppen hade svikit dem. 

 

En del kvinnor i studien beskrev förlusten av 

ett bröst som ett handikapp. 

 

Kroppen kändes främmande och 

mastektomin gjorde att kvinnorna upplevde 

en identitetskris.  

 

Kvinnorna hade svårigheter att möta 

samhällets kvinnoideal och uttryckte oro för 

vad andra skulle tycka om hur de såg ut. 
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titel, tidskrift, 

Land   
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Skrzypulec, V., 

Tobor, E., 

Drosdzol, A. & 

Nowosielski, K. 

(2009). 

 

Biopsychosocia

l functioning of 

women after 

mastectomy.  

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 18(4), 

613-619. 

doi:10.1111/j.13

65-

2702.2008.0247

6.x 

 

Polen 

 

 

Syftet med 

det här 

arbetet var 

att identifiera 

kvinnors 

problem efter 

total och 

partiell 

mastektomi 

när det gäller 

olika faktorer 

och intensitet 

av obehag 

som påverkar 

livskvaliteten 

 

 

Design/Metod: Kvantitativ studie med explorativ design. 

Population: Inklusionskriterier: Total mastektomi till följd av 

bröstcancer, medgivande till studien och genomförande av enkäten. 

Exklusionskriterier: Patienter som åt läkemedel som kunde hindra 

sexuell funktion, patienter diagnostiserade organiska orsaker av 

sexuell störning. Ej samtycke till deltagande i studien, ofullständig 

enkät.  

Inklusionskriterier (kontrollgrupp): Partiell mastektomi till följd av 

bröstcancer. Medgivande till studien och genomförande av enkäten. 

Exklusionskriterier (kontrollgrupp): Samma kriterier som 

undersökningsgruppen dessutom de som hade benign tumör i 

bröstet. 

Urval: Slumpmäsigt urval av bröstcancerpatienter från olika 

kliniker samt medlemmar från bröstcanerrelaterade föreningar. 

Deltagarna fyllde i enkäten anonymt och frivilligt.  

Bortfall: 30 kvinnor i undersökningsgruppen och 26 i 

kontrollgruppen exkluderades då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Slutlig population: 403 kvinnor i undersökningsgruppen mellan 28 

– 84 år och 91 kvinnor i kontrollgruppen mellan 29 – 77 år ingick i 

studien. 

Datainsamlingsmetod En enkät som innehöll 5 olika skalor. 

Insamling utfördes mellan juli 2004 – april 2005. 

Analysmetod Statistisk analys.  

Kvalitet: Hög 

 

Styrkor: Tydligt beskriven 

metod för datainsamling.  

 

Inklusions- och 

exklusionskriterier väl 

beskrivna.  

 

Stor och representativ 

urvalsgrupp. 

 

Mätinstrument som täcker 

många upplevelser. 

 

Likheter i demografisk data 

vad gäller ålder och kön.  

 

Svagheter: Reliabilitet och 

validitet ej diskuterad.  

 

Liten kontrollgrupp i 

förhållande till 

undersökningsgruppen. 

 

Grad av ångest, 

depression och 

tillfredsställelse med 

livet beror på graden 

av posttraumatisk 

stress. 

 

I 

undersökningsgrupp

en visade det sig att 

skilda och obundna 

kvinnor hade högst 

sexuell belåtenhet. 

 

Minskad sexlust på 

grund av depression. 

  



Karin Steinwall                        

Veronika Olsson  
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Wrońska, I., Stępień, 

R. & Kulik, T. B. 

(2003).  

 

The quality of 

womens life after 

mastectomy in poland.  

 

Health Care for 

Women International, 

24(10), 900-909. 

doi:10.1080/07399330

390244248 

 

Polen 

 

Syftet med 

studien var att 

bedöma 

livskvaliteten 

hos polska 

kvinnor efter en 

mastektomi. 

 

 

Design/Metod: Kvantitativ studie med explorativ 

design. 

Population: Inklusions- och exklusionskriterier är ej 

angivet 

Urval: Slumpmässigt. 

Undersökningsgrupp: 61 kvinnor (de som var på 

kliniken under jan, feb, mars) valdes ur en grupp på 

480 mastektomerade kvinnor som var registrerade i 

Out-Patient Surgical Clinic. Medelåldern var 58 år. 

Kontrollgrupp: 50 friska kvinnor som aldrig haft 

cancer, kroniska sjukdomar eller fysiska eller psykiska 

åkommor. Medelålder var 59 år.   

Slutlig population: 111 kvinnor fördelade på de båda 

grupperna, 61 var mastektomerade och 50 var friska. 

80% var över 50 år, 64% var gifta.  Ca 48% genomgick 

operationen de senaste 6 mån och ca 21% genomgick 

kirurgin för över 5 år sedan. 

Bortfall: Anges ej. 

Datainsamlingsmetod: Enkäter som besvarades 

anonymt och lämnades i en box på kliniken. Utifrån 

FACT skala som i sig består av flera subskalor och 

mäter fysiskt, emotionellt, socialt och funktionellt 

välbefinnande. HADS skala som mäter depression och 

ångest. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Kvalitet: Medel 

 

Styrkor: Det finns en 

kontrollgrupp. 

 

Slumpmässigt urval. 

 

Generaliserbart. 

 

Svagheter: Bortfall 

redovisas ej. 

 

Inklusions- och 

exklusionskriterier är ej 

beskrivna. 

 

 

36,1% upplevde en hög 

grad av ångest. 

 

9,8% upplevde hög grad av 

depression. 

 

Ångest, oro och depression 

minskade livskvaliteten. 

 

Missnöje med sexlivet. 

 

Oro för att någon annan i 

familjen ska få cancer. 

 

Upplevelse av att inte 

känna sig attraktiv och oro 

för att mista sin 

kvinnlighet.  

 

Upplever lägre socialt liv.  

 

Upplever starkt stöd från 

familjemedlemmarna. 

 

 


