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Sammanfattning: 
Bakgrund: Bröstcancer är en elakartad tumörförekomst i bröstkörteln och är den vanligaste 
cancerformen hos kvinnor över hela världen där skillnader finns i antalet kvinnor som 
insjuknar. Mastektomi är en av de vanligaste kirurgiska behandlingsformer som används vid 
bröstcancer där hela bröstvävnaden inklusive vårtgård och bröstvårta tas bort. Sjuksköterskans 
etiska ansvar i omvårdnaden handlar om att vara lättillgänglig, respektera individens integritet 
och självbestämmande samt främja en god kontakt. 
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av mastektomi som följd av bröstcancer. 
Metod: En litteraturbaserad studie med deskriptiv design genomfördes för att undersöka 
kvinnors upplevelser av mastektomi som behandling vid bröstcancer. 
Resultat: Känslor i samband med mastektomi -Att genomgå en mastektomi gav blandade 
upplevelser hos kvinnorna och de påverkades både psykiskt och fysiskt. Den nya kroppen - 
Mastektomin medförde en kroppslig förändring som orsakade bland annat obehag och 
smärtor. Utseendets betydelse -De psykiska reaktionerna kunde antingen vara att de 
accepterade situationen eller upplevde en oro över om andra personer skulle acceptera den 
nya kroppen. Sex och samlevnad - Något som påverkades negativt efter mastektomin var 
kvinnornas sexualitet då de bland annat upplevde minskad känsel i området och inte längre 
ville visa upp sin kropp för någon. 
Slutsats: Då kvinnor upplevde att stöttningen och hjälpen ifrån sjukvårdspersonal inte var 
tillräcklig när de skulle se sig själva i spegeln första gången kan slutsatsen dras att 
sjukvårdspersonal bör erbjuda mer hjälp och även bli mer tillgängliga. Sjuksköterskan har här 
ett ansvar att fråga kvinnorna om upplevelserna och känslorna då det kan vara svårt för 
patienten att själv ta upp det. 
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2  

Innehåll 
1.Inledning ............................................................................................................................................. 3 

2.Bakgrund ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Bröstcancer .................................................................................................................................... 3 

2.2 Mastektomi .................................................................................................................................... 4 

3.2 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar .............................................................................................. 4 

2.4 Teoretisk perspektiv ...................................................................................................................... 5 

3. Problemformulering ........................................................................................................................... 5 

4. Syfte ..................................................................................................................................................... 6 

5. Metod ................................................................................................................................................... 6 

5.1 Sökstrategi ..................................................................................................................................... 6 

5.2 Urval .............................................................................................................................................. 6 

5.3 Dataanalys ..................................................................................................................................... 7 

5.4 Etiska överväganden ...................................................................................................................... 7 

6. Resultat ............................................................................................................................................... 8 

6.1 Känslor i samband med mastektomi .............................................................................................. 8 

6.2 Den nya kroppen ........................................................................................................................... 9 

6.3 Utseendets betydelse ..................................................................................................................... 9 

6.4 Sex och samlevnad ...................................................................................................................... 10 

6.5 Resultatsammanfattning .............................................................................................................. 11 

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 11 

7.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 11 

7.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 12 

8. Slutsats.............................................................................................................................................. 15 

9. Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning .............................................................. 15 

Referenslista .......................................................................................................................................... 16 

Bilaga 1. Visar sökmataris och sökord. 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Bilaga 3. Huvudkategorier, underkategorier och koder från analysen.



3  

1. Inledning 

Bröstcancer är idag en av de mest utbredda cancerformerna och drabbar både män och 
kvinnor över hela världen. Kvinnor är överrepresenterade i sjukdomen (GLOBCON, 2012) 
och därför riktas intresset i studien till kvinnors upplevelser av mastektomi. 
Behandlingsformen är en del av den kirurgiska standardbehandling som idag utförs på cirka 
90 procent av alla bröstcancerpatienter (Bergh, 2007). 
Den första tiden efter operationen kan upplevas som svår för kvinnorna då operationen 
innebär en förändring av kroppen och blandade känslor uppstår (Spittler, Pallikathayil & Bott, 
2012). KASAM är en modell som fokuserar på individuella förutsättningar hos individer som 
kan användas som motstånd mot sjukdom och behövs för att bevara personens hälsa. Att 
arbeta utifrån KASAM kan vara ett sätt för sjuksköterskan att se vilket behov av stöd som 
kvinnorna behöver och hjälpa dem att ta sig igenom de känslor och tankar som uppstår i 
samband med en mastektomi samt tiden efter (Langius-Eklöf, 2009). 
I studien undersöks hur mastektomi som behandlingsform vid bröstcancer upplevs av kvinnor 
där metoden är en litteraturstudie med deskriptiv design. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 
Bröstcancer innebär elakartad tumörförekomst i bröstkörteln. Det tar oftast flera år från att 
den första förändringen sker i cellerna tills att en knöl kan kännas i bröstet (Arden-Jones, 
2010). Bröstcancercellerna kan växa både lokalt men även lossna och sprida sig till 
närliggande lymfkörtlar runt nyckelbenet, bakom bröstbenet eller i armhålan och därifrån 
spridas vidare ut i lymfbanorna. Vid en sådan spridning ökar risken för metastasering i t.ex. 
lungorna, levern och skelettet (Myklebust Sørensen & Almås, 2010). Riskfaktorer för 
bröstcancer är kvinnligt kön, hög ålder, sen menopaus, sen eller ingen graviditet, genetiska 
faktorer, övervikt och hormonbehandling i samband med klimakteriet (Grimsey, 2010). 
Bröstcancer klassificeras i stadium för att kunna bestämma hur prognosen ser ut. TNM- 
systemet används över hela världen för att klassificera bröstcancer och i den ingår mätningar 
av tumörens storlek (T), spridning till närliggande lymfkörtlar (N) och om en metastasering 
redan har skett (M). Inom markörerna finns olika graderingar och när resultatet av alla tre 
sammanförs kan klassificering av stadium på bröstcancern avgöras (Grimsey, 2010). Det är 
viktigt att veta vilket stadium cancern är i för att kunna avgöra vilken allvarlighetsgrad 
cancern har och vilken behandling som behövs sättas in för patienten (Myklebust Sørensen & 
Almås, 2010). 
Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor över hela världen och 
fler kvinnor än män drabbas. Det finns skillnader i antalet kvinnor som insjuknar, i mellersta 
Afrika insjuknar 27 kvinnor per 100 000 medan det i USA insjuknar 92 per 100 000. Även 
om Europa och nord Amerika har den högsta andelen insjuknande sker de flesta dödsfallen i 
östra Afrika (GLOBCON, 2012). 
I Sverige rapporterades 9 730 fall med kvinnlig bröstcancer år 2014 och under perioden 1970 
till 2014 har incidensen ökat från cirka 80 till 200 fall per 100 000. Incidensen ökar mest för 
åldersgruppen 65-79 år (Socialstyrelsen, 2015). 

 
Idag eftersträvas tidig upptäckt av bröstcancer där mammografi används som metod. 
Mammografi är en frivillig screening av brösten som alla kvinnor erbjuds från att de fyllt 40 
år (Socialstyrelsen, 2013). 
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Att få diagnosen bröstcancer är ofta en surrealistisk känsla och kan upplevas som en kris. 
Insikten om att vara allvarligt sjuk är svår att ta till sig då de som drabbas fortfarande känner 
sig helt friska (Weaver, 2009). 
Vid beskedet om diagnos upplevde kvinnorna att tankar kring döden var påtagliga och att de 
ville bli av med cancern direkt. Att få hjälp med beslut om vilken behandlingsmetod de kunde 
välja, samt att få träffa andra kvinnor som överlevt bröstcancer var nödvändigt och fick 
kvinnorna att känna hopp och att de kunde ta sig igenom sjukdomen (Spittler, Pallikathayil & 
Bott, 2012). 

 

2.2 Mastektomi 

Mastektomi är en kirurgisk behandlingsform vid bröstcancer (Socialstyrelsen, 2013) där hela 
bröstvävnaden tas bort inklusive vårtgård och bröstvårta, vilket utförs i förebyggande och 
behandlande syfte. Mastektomi används även vid lokalt återfall och vid tumörspridning till 
andra delar av kroppen eller till flera delar av bröstet (Bergh, 2007). Efter en mastektomi kan 
en bröstrekonstruktion erbjudas, antingen i samband med operationen eller i ett senare skede. 
En bröstrekonstruktion innebär att en rekonstruktion av bröstet görs kirurgiskt. Det är ett 
alternativ om kvinnan vill slippa bära en lös bröstprotes (Myklebust Sørensen & Almås, 
2010). 
En annan kirurgisk behandlingsform som används vid bröstcancer är bröstbevarande kirurgi 
där endast tumören och så mycket omkringliggande bröstkörtel vävnad som möjligt tas bort. 
Behandlingen används när tumören är mindre än 3-4 cm (Sköld Nilsson, 2010). Det kan 
krävas även annan behandling efter bröstcancer operationen i form av cytostatika behandling, 
strålbehandling eller endokrin behandling. Vilken behandling som används är individuellt för 
varje kvinna beroende på vilken typ av kirurgi hon genomgått, ålder, tumörens storlek, 
menopaus status och egenskaper i bröstcancer cellerna (Myklebust Sørensen & Almås, 2010). 
Kvinnor som drabbats av bröstcancer berättade om hur jobbigt det var att förlora ett eller båda 
brösten och att det var svårt att prata om det en lång tid efteråt. Brösten var hos några av 
kvinnorna den kroppsdel som de tyckte om mest och de upplevde det svårt att fatta beslut om 
att ta bort dem (Sköld Nilsson, 2010). Samtidigt beskrev kvinnorna att de inte tänkte låta den 
kroppsdel som de uppskattade mest döda dem. En del kvinnor upplevde oro över påverkan på 
sexualiteten och upplevde förlorandet av brösten som jobbigt, svårt att acceptera och svårt att 
ta till sig vilket påverkade valet av behandling (Spittler, Pallikathayil & Bott, 2012). 

 

2.3 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
En god omvårdnad bör innebära respekt för individens integritet och etiken inom omvårdnad 
handlar bland annat om hur individens beroendeställning respekteras vilket syns i hur 
individen blir bemött. Sjuksköterskor möter hela tiden människor i olika åldrar som befinner 
sig i ett beroendeförhållande efter att ha hamnat i en patientroll. Här har sjuksköterskan det 
etiska ansvaret att förstå det beroendeförhållande individen har och se till att individen 
upplever mötet med sjuksköterskan som respektfullt (Öresland & Lützén, 2009). 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver i ICN:s etiska kod att det i sjuksköterskans 
profession ingår att visa individen medkänsla, respekt, integritet och lyhördhet, vilket är 
viktigt i både omvårdnaden och bemötandet av kvinnorna. Det står även beskrivet att 
sjuksköterskans ansvar är att initiera insatser som tillgodoser individens sociala behov och 
hälsa. 
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I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, fastställs att all vård ska ges med 
respekt för den enskilda människans värdighet och för alla människors lika värde. Hälso- och 
sjukvården har som mål att tillgodose en god vård med lika villkor för hela befolkningen. 
HSL (SFS 1982:763), 2 a § påvisar även att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig, vara 
av god kvalitet, tillgodose individens behov av trygghet, respektera individens integritet och 
självbestämmande samt främja en god kontakt mellan individen och sjukvårdspersonalen. 
En personcentrerad vård är ett exempel på hur hälso- och sjukvårdslagens riktlinjer kan 
användas praktiskt. Personcentrerad vård innebär att bekräfta och respektera individens 
upplevelse och tolkning av sjukdom och ohälsa samt strävar efter att tillgodose existentiella, 
psykiska, sociala, fysiska och andliga behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En studie 
av Olesen et al., (2015) visar att om personcentrerad vård används av sjuksköterskan så kan 
patientens fysiska och psykiska välmående under vårdtiden förbättras mer än om det inte 
används. 
Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver även att sjuksköterskan bör arbeta utifrån 
individens tolkning och upplevelse av ohälsa för att främja en god hälsa med utgångspunkt i 
vad hälsa betyder för individen. Det är i den personcentrerade vården viktigt att bemöta 
individen med respekt och tillgodose behov som meningsfullhet, aktivitet, beslutsfattande, 
glädje och närhet. 

 
 
2.4 Teoretisk perspektiv 
Begreppet KASAM grundades av Aaron Antonovsky och bygger på den salutogena modellen. 
Modellen fokuserar på att se individuella förutsättningar som individer har som motstånd mot 
sjukdom och som krävs för att kunna bevara personens hälsa. KASAM står för graden av 
känsla av sammanhang i livet hos en individ (Langius-Eklöf, 2009). KASAM-modellen består 
av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten innefattar den 
kognitiva delen och hur individen uppfattar det som händer i vardagen och i omvärlden. 
Hanterbarheten handlar om individens resurser och om resurserna är tillräckliga för att 
hantera det som händer. Det handlar även om vad individen själv tänker kring resurserna. 
Meningsfullheten beskrivs som den viktigaste delen då den innefattar individens motivation 
och engagemang till händelser (Langius-Eklöf, 2010). 
Alla tre komponenterna beskriver den grad av KASAM som en individ har och ju högre 
KASAM desto högre grad av sammanhang har individen. Med hög grad av sammanhang 
menas att individen kan identifiera omfattningen och välja de resurser som krävs för att klara 
av påfrestningen på ett meningsfullt sätt. På så sätt uppnås hälsa. (Antonovsky, 2005). Hälsa 
definieras av World Health Organisation (WHO, 2016) som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, socialt och mentalt välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom eller skada. Hälsa 
beskrivs som en grundläggande mänsklig rättighet och som en resurs i vardagen. 

 

 
3. Problemformulering 
Mastektomi är idag en av de vanligaste kirurgiska behandlingsformerna som många kvinnor 
med bröstcancer genomgår. Bröstcancer är en vanlig diagnos både i Sverige och i resten av 
världen vilket gör det till ett aktuellt ämne att fördjupa sig inom samt där vidare forskning 
krävs. Preventiva metoder som screeningprogram för alla kvinnor som fyllt 40 år har tagits 
fram och används i Sverige för att tidigt upptäcka bröstcancern. Att i ena stunden vara frisk 
till att i nästa stund få en allvarlig diagnos med risk att förlora en del av sin kropp kan vara en 
svår upplevelse. Att få besked om bröstcancer är svårt att acceptera och tankar kring döden 
blir påtagliga hos de flesta kvinnor. Sjuksköterskan har det etiska ansvaret att tillgodose 
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individens behov av trygghet, se till att vården som utförs är av god kvalitet och respektera 
individens självbestämmande och integritet. I omvårdnaden ingår även att sjuksköterskan ser 
och tar tillvara på de individuella förutsättningarna som individen har för att hjälpa individen 
att finna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Upplevelser är unikt för varje person 
och behovet av stöd varierar mellan individer. Som sjuksköterska är det viktigt att se 
individens behov och anpassa det stöd som ges. Kvinnor som genomgått en mastektomi har 
fått en förändrad kropp och det kan leda till att olika känslor och tankar uppkommer. Fler 
kvinnor än män drabbas och av den anledningen uppkom intresset att fokusera på kvinnors 
upplevelser i samband med mastektomi. 

 
 

4. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av mastektomi som följd av 
bröstcancer. 

 

 
5. Metod 
En litteraturbaserad studie med systematisk sökning och en deskriptiv design användes 
(Kristensson, 2014) för att undersöka hur kvinnor upplever mastektomi som behandling vid 
bröstcancer. 

5.1 Sökstrategi 
Litteratursökning i databaserna CINAHL och Medline genomfördes då databaserna är 
inriktade på medicin och omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014). 
Först skrevs de meningsbärande orden “Kvinnor”, “Mastektomi”, “Bröstcancer” och 
“Upplevelser” från syftet ner och översattes till engelska. Därefter gjordes en sökning på varje 
enskilt ord i de olika databaserna för att hitta MeSH-termer i Medline och Headings i 
CINAHL som kunde generera ett så brett resultat som möjligt då MeSH-termer och Headings 
är s.k indexord som databaserna tilldelar artiklarna för att kunna kategorisera dem utifrån sitt 
innehåll (Kristensson, 2014). 
I CINAHL användes sökorden; Women, Breast neoplasms och Mastectomy. Ordet 
Experience användes också i sökning men som fritext då inget ämnesord kunde hittas med 
samma betydelse. Dessa ord kombinerades i följden: Women AND Breast neoplasms AND 
Mastectomy AND Experience*. 
I ett försök att hitta ett annat ord för Experience användes en mall från Karolinska institutet 
(2013) där andra ord för upplevelser beskrivs. Då sökningen med ordet Experience* som 
fritext i CINAHL gav 172 träffar krävdes ingen ytterligare sökning. 
I Medline användes sökorden; Women, Breast neoplasmen, Mastectomy och Emotion*. Dessa 
ord kombinerades i följden: Women AND Breast neoplasms AND Mastectomy AND 
Emotion*. I Medline gjordes en första sökning med ordet Experience istället för Emotion, 
men då artiklarna som hittades inte upplevdes svara på syftet gjordes sökningen om för att 
hitta andra ord att ersätta Experience med. Till slut valdes Emotion då det gav ett brett antal 
artiklar samt upplevdes motsvara ordet Experience. 
Sökorden och kombinationerna kan ses i bilaga 1. 

 

5.2 Urval 

Inklusionskriter: Kvinnor som genomgått en mastektomi utan åldersavgränsning, kvinnor som 
gjort en bröstrekonstruktion i ett senare skede. 



7  

Exklusionkriterier: Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi, kvinnor som genomgått 
en direkt rekonstruktion av bröstet. 
Begränsningar för studien var artiklar som var publicerades mellan år 2000-2016, skrivna på 
engelska och med peer reviewed i CINAHL. 
Den första sökningen genomfördes i databaserna med enbart sökorden innan begränsningarna 
lades till. I CINAHL genomfördes två sökningar och i Medline genomfördes sex sökningar 
varav sökningen två i CINAHL och sökning sex i Medline var de som användes för att hitta 
artiklar till resultatet. Antalet träffar i sökningarna nämnt ovan gav totalt 254 artiklar i båda 
databaserna. Urvalet utfördes i fyra urvalssteg och i det första urvalssteget lästes samtliga 
titlar igenom och bedömdes av författarna gemensamt. Av de 254 artiklarna exkluderades 210 
stycken artiklar som inte svarade mot syftet. I det andra urvalssteget lästes abstracts till 
resterande 44 artiklar igenom var för sig. I det tredje urvalssteget lästes 18 av de 44 artiklarna 
igenom i sin helhet var för sig av författarna och diskuterades gemensamt. På så sätt har 
författarna försökt att inte låta egna åsikter och värderingar påverka urvalet av artiklarna. 
Därefter valdes 10 artiklar ut för kvalitetsgranskning. De tio artiklarna granskades i det fjärde 
urvalssteget med hjälp av granskningsmallar från SBU (2014). Fyra artiklar var kvalitativa 
och sex stycken kvantitativa. Till de kvantitativa beslutades att använda granskningsmallen 
som innefattar artiklar med observationsstudie som metod. Till de kvalitativa valdes mallen 
för patientupplevelser. Författarna jämförde mallarna för kvalitetsgranskning mellan Forsberg 
& Wenströms (2013) och SBU innan slutligen SBU:s granskningsmallar valdes. 
Anledningen till det var att SBU:s granskningsmallar var lättast att förstå och sätta sig in i 
samt upplevdes passa bäst. Två artiklar blev inte godkända vid kvalitetsgranskningen och 
exkluderades, vilket gjorde att det slutliga resultat bestod av åtta artiklar där fyra var 
kvalitativa och fyra var kvantitativa. 
Se bilaga 1 & 2. 

 
5.3 Dataanalys 
Analysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där artiklarnas resultat först 
lästes igenom var för sig av författarna och sedan diskuterades gemensamt. Därefter 
identifierades de meningsbärande enheterna som bestod av ett antal ord med gemensamma 
budskap. Resultattexten kondenserades därefter ner från meningar till väsentliga ord. De 
väsentliga orden utgjorde underlaget för kodningen som sedan genomfördes. Kod är ett 
samlingsnamn för den kondenserade meningsenheten och koder som liknade varandra 
grupperades ihop och bildade därefter underlag till kategoriseringen av texten. En kategori 
innefattar en grupp koder med liknande innehåll och de grupper av koder som hörde samman 
bildade tillsammans underkategorierna som utgör huvudkategorin. Kategorierna diskuterades 
mellan författarna till konsensus nåddes. Kategorier och underkategorier som framkom utgör 
studiens resultat (Danielson, 2013). 
Exempel på stegen om hur koder tillslut bildade kategorier kan ses i bilaga 3. 

 

 
5.4 Etiska överväganden 
Etiskt övervägande är en viktig del i all forskning för att tillförsäkra ingen individ kommer till 
skada eller behandlas orättvis utifrån sitt deltagande eller svar i en studie. Forskning som 
innefattar människor bör följa principerna i Helsingforsdeklarationen (2013). Där beskrivs 
bland annat att forskningen ska göra mer nytta än skada och att forskaren måste se till att 
deltagarnas hälsa, integritet och värdighet inte kommer till skada. Alla studier som 
inkluderades i resultatet var godkända av en etisk kommitté eller hade en tydlig beskrivning 
av forskarnas etiska överväganden. Vid genomläsning av artiklarna har objektivitet 
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eftersträvats genom att författarna bland annat undvek att använda sig av sin förförståelse och 
hade ett öppet sinne för att inte bilda egna förutfattade meningar om resultatets innehåll. 

 
 

6. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i fyra kategorier. 
Kategorierna är: känslor i samband med mastektomi, den nya kroppen, utseendets betydelse 
och sex och samlevnad. 

 
 

Kategori 

Känslor i samband med mastektomi 

Den nya kroppen 

Utseendets betydelse 

Sex och samlevnad 

 

6.1 Känslor i samband med mastektomi 
Cancerrelaterad stress inför operationen var något som upplevdes påtagligt av kvinnor som 
skulle genomgå en mastektomi (Metcalfe et al., 2011). Reaktioner till mastektomin varierade, 
där kvinnorna antingen upplevde oro, accepterade situationen eller upplevde det som 
skrämmande (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). 
Att förlora bröstet upplevdes som en rädsla där även en oro fanns över hur deras makar och 
andra personer skulle se på dem (ibid.). Kvinnor uttryckte efter operationen en rädsla för att 
det borttagna bröstet skulle lämna ett tomrum efter sig vilket också beskrevs som en smärtsam 
upplevelse (Wronska, Stępién, & Kulik, 2003). Det beskrevs vara svårt att förlora bröstvårtan 
som för dem representerade femininet, intimitet, sexualitet och den centrala delen av bröstet 
(ibid.). Känslan av att vara mindre kvinnlig efter mastektomin (Freysteinson et al., 2012) och 
upplevelsen av att inte längre ha möjlighet till ett feminint liv fanns hos många kvinnor 
(Shrestha, 2012). Även känslor som stress, nedstämdhet, osäkerhet inför framtiden och 
fruktan för att sjukdomen skulle sprida sig eller komma tillbaks efter operationen upplevdes 
hos fler kvinnor (ibid.). Som följd av känslorna upplevdes därför en lägre livskvalitet 
(Wronska et al., 2003). Känslor vid förlorandet av bröstet och att ha drabbats av cancern 
spelade en roll i kvinnornas sorgeprocess. Att få ta tid till att sörja ansågs vara viktigt för att 
kunna gå vidare (Björkman, Arnér & Hydén, 2008). Kvinnorna beskrev svårigheten med att 
förlora en värdefull kroppsdel. Bröstet som tidigare upplevdes vara antingen för tungt, för 
litet, för tunt eller för stort för många kvinnor blev efter mastektomin en symbol för sorg. Att 
förlora sin kroppsliga integritet var också en del av sorgeprocessen som kvinnorna kände var 
nödvändig att gå igenom (Wronska et al., 2003). Det är påvisat att samband finns mellan 
depression och ångesttillstånd som kan utlösas av en händelse som påverkat livet. Hos 
kvinnor som genomgått en mastektomi fanns samband mellan högre nivåer av depression och 
ångest än hos andra kvinnor som gjort en annan form av operation för bröstcancer 
(Skrzypulec, Tobor, Drosdzol & Nowosielski, 2008). 
För en del av kvinnorna gjorde det inget att förlora ett bröst då de inte kopplade bröstet med 
sina känslor och sin identitet. Att bli av med det sjuka bröstet var det ända valet för en del 
kvinnor då bröstet för dem representerade fara och något som de inte hade någon kontroll 
över (Wronska et al., 2003). Somliga kvinnor ville att båda brösten skulle tas bort om 
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prognosen då förbättrades medan andra kvinnor var villiga att kämpa för att få behålla det 
andra bröstet (Drageset et al., 2011). Andra beskrev att de inte förlorade hoppet om kampen 
mot cancern och att de kände sig nöjda med sättet de hanterade sjukdomen, vilket gjorde att 
de upplevde sig ha en högre livskvalitet (Wronska et al., 2003). En viktig del som påverkade 
hur kvinnorna upplevde livskvalitén efter mastaktomin handlade om vilken typ av stöd de 
fick. Efter en mastektomi var stöd från andra som genomgått en liknande händelse det som 
var till mest hjälp för att kunna acceptera och gå vidare (Skrzypulec et al., 2008). Under den 
första tiden på sjukhuset kände kvinnorna att det inte var någon personal som frågade hur de 
verkligen mådde eller hade tid att lyssna på dem. De upplevde att ingen ville gå in på djupet 
med dem eller hjälpa dem att prata om känslor som de upplevde (Freysteinson et al., 2012). 
Kvinnor beskrev tankar efter mastektomin som antingen positiva eller negativa där tankar 
som att ha hopp, vilja hjälpa andra personer och sätta sitt liv i perspektiv beskrevs som 
positiva. Kvinnorna upplevde att de positiva tankarna hjälpte dem att ta sig vidare i livet. Att 
kämpa mot cancern var ett sätt för kvinnorna att se på sitt liv i ett nytt perspektiv (ibid.). 
Konsekvenserna av operationen beskrevs oförutsägbara för kvinnorna samtidigt som de flesta 
bortsåg från det i syfte att överleva bröstcancern (Wronska et al., 2003). 

 

6.2 Den nya kroppen 
Kvinnor berättade att de efter operationen inte längre tyckte att de kände igen sina egna 
kroppar. De beskrev kroppen som främmande, förändrad och onormal och att behöva se den 
var jobbigt. Det blev som att lära känna sin kropp på nytt igen (Piot-Ziegler, Sass, Raffoul & 
Delaloye, 2010). Efter mastektomin var ömhet, strävhet, smärta och dragningar i eller runt 
operationssåret symtom som kvinnorna upplevde där symtomen kunde hålla i sig upp till en 
månad. Kvinnorna upplevde att liknande problem kvarstod från sex månader upp till ett år 
efter operationen. Det upplevdes även en smärta som liknades vid fantomsmärtor och en 
fantomkänsla i det opererade bröstet som beskrevs som elektriska stötar, tillfällig, stickande 
eller ihållande (Björkman et al., 2008). Att få hjälp och stöttning med att se sin kropp efter 
operationen redan på sjukhuset önskades av kvinnorna men upplevdes som något de inte fick 
chans till (Freysteinson et al., 2012). Somliga ville gärna se sin kropp direkt, men avsaknaden 
av speglar på sjukhuset var ett hinder för det. Andra undvek spegeln upp till flera dagar efter 
operationen på grund av rädsla över vad spegeln skulle avslöja. Att se kroppen endast i 
samband med såromläggning av sjukvårdpersonal och utan spegel tyckte inte kvinnorna var 
tillräckligt. Istället såg de flesta sig själva för första gången hemma tillsammans med anhöriga 
eller ensamma. Efter att ha fått sett sig i spegeln för första gången blev det enklare att fortsätta 
göra det och ett sätt att bearbeta vad som hänt. Kvinnor upplevde en förlust, sorg och ett 
lidande när de såg sina nya kroppar. De upplevde även en mycket svår psykisk smärta och 
somliga grät. Kroppen efter mastektomin upplevdes vara ful men det störde inte kvinnorna, de 
tyckte att det var värt att genomgå en operation för att bli av med cancer. Efter att ha sett den 
opererade sidan av kroppen i spegeln upplevde kvinnor en önskan att ha två hela bröst men att 
de var tvungna att acceptera situationen. För de troende upplevdes deras tro vara till hjälp när 
de skulle se sig själva i spegeln igen efter operationen. De upplevde även att det fanns en 
högre makt som gav dem styrka (ibid.). Tron till en Gud förstärktes och känslan av att livet 
var i Guds händer gjorde att de kände en trygghet (Shresta, 2012). 
Rädslan att ses som ett monster av andra upplevdes som påtaglig. Känslan av att kroppen inte 
länge var den samma och att inte längre höra till det normala var en tuff utmaning och något 
som fanns hos kvinnor som genomgått en mastektomi. (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

6.3 Utseendets betydelse 
Samhället har en tydlig bild av vad som anses vara kvinnligt och dessa sociokulturella normer 
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för utseendet upplevdes av kvinnor som genomgått en mastekomi som något de inte längre 
kunde leva upp till (Piot-Ziegler et al., 2010). Reklam med andra kvinnor i som enligt 
samhället hade idealkroppar var en tuff del att se. Kvinnorna kände att de jämförde sig med 
dem och att de inte kunde uppnå ett liknande ideal. Att se andra kvinnor, både i verkliga livet 
och i media där brösten framhävdes beskrevs som en svår upplevelse och något som förstärkte 
känslan av se fysiskt annorlunda ut (ibid.). Den konstanta jämförelsen med andra gjorde att 
många inte ansåg sig vara lika attraktiva längre (Wronska et al., 2003) vilket i sin tur ledde till 
att kvinnornas självförtroende sjönk och att flera upplevde att de hade förlorat delar av 
kvinnligheten. De kände att de inte längre var trygga i sin egen kropp eller med hur den nu 
såg ut (Shrestha, 2012). För att undvika att chocka eller orsaka obehag hos andra så upplevde 
kvinnorna att de inte längre kunde bära vilka kläder de ville (Piot-Ziegler, et al., 2010). 
Anledningen var att de inte ville att andra skulle se att de saknade det ena eller båda brösten 
och att de hellre begränsade sina kläder än fick oönskad uppmärksamhet över sina kroppar 
(Wronska et al., 2003). Genom att undvika att bära avslöjande eller urringade kläder upplevde 
kvinnorna att de på så sätt kunde undvika negativa reaktioner eller att konfronteras angående 
sin kropp (Piot-Ziegler et al., 2010). Trots det begränsade klädvalet så fanns oron för att andra 
skulle avslöja dem (Freysteinson et al., 2012). 
Utseendet beskrevs som en viktig del av femininiteten, speciellt vid sociala relationer och i 
relationen till sina närstående. Det var den del av kvinnans identitet som gjorde att hon 
uppfattades som kvinnlig (Piot-Ziegler et al., 2010). Att inte längre uppfattas som kvinnlig 
fanns som oro hos många kvinnor (Wronska et al., 2003) då det “perfekta bröstet” ofta 
beskrevs som en symbol för kvinnlighet (Piot-Ziegler et al., 2010). Innan mastektomin var 
utseendet och hälsan något som var prioriterat hos kvinnorna. Detta gjorde att de kände sig 
förrådda av sin egen kropp som de tagit hand om och som inte uppvisat några symptom på 
den allvarliga sjukdom som drabbat dem (ibid.). 

 
 
 
6.4 Sex och samlevnad 
Att genomgå en mastektomi visade sig ha en negativ påverkan på sexlivet för kvinnor 
(Wronska et al., 2003). Kvinnorna beskrev att de kände sig obekväma med tomheten omkring 
bröstområdet som blivit efter mastektomin (Shrestha, 2012). Fysiska komplikationer som en 
förändrad känsel runt operationssåret, begränsad rörelseförmåga i armen och skuldran och 
förlorad känseln upplevdes störande (Björkman et al., 2008) och något som orsakade problem 
med sexuella förhållanden och som påverkade den sexuella lusten negativt efter operationen 
(Shrestha, 2012). 
Masektomin orsakade inte enbart en förändrad relation till den egna kroppen utan även 
relationen till närstående då det skapade oro över vad deras partner ska tycka om dem. Deras 
syn på sig själva hade förändrats och därför antog de att även andras syn på dem också hade 
förändrats (Piot-Ziegler et al., 2010). 
Rädslan över att deras partner inte skulle acceptera deras nya kroppar och att det skulle 
påverka deras sexliv negativt (Wronska et al., 2003) skapade oro kring hur vida det 
fortfarande var möjligt att ha ett sexliv efter att ha genomgått en mastektomi (Piot-Ziegler et 
al., 2010). Kvinnor som inte hade en relation innan operationen kände att deras chanser att 
ingå en ny relation hade minskat betydligt. De kände att avsaknaden av bröstet gjorde att 
andra kvinnor hade en fördel mot dem och att ingen skulle välja dem i förstahand, vilket ledde 
till en osäkerhet. Även tankar kring framtida familjeliv påverkades då kvinnor kände att 
mastektomin skulle hindra dem från att kunna bli mödrar i framtiden och att det var något de 
var tvungna att ge upp (ibid.). För de kvinnor som redan hade familj fanns oron för att andra 
familjemedlemmar skulle drabbas, framför allt deras döttrar. De kände sig skyldiga för att 
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möjligen kunnat ha skicka vidare sjukdomen och att de skulle behöva gå igenom samma sak 
som de själva fått genomgå (Wronska et al., 2003). 

 

6.5 Resultatsammanfattning 
Att få diagnosen bröstcancer och genomgå mastektomi som behandling gav blandade 
upplevelser hos kvinnorna och det påverkade dem både psykiskt och fysiskt. Mastektomin 
medförde även en förändring på kroppen som orsakade bland annat smärtor och obehag. De 
psykiska reaktionerna varierade där kvinnorna antingen accepterande situationen eller 
upplevde en stark oro i samband med den. Oron handlade om hur andra personer skulle 
acceptera deras nya kroppar och om förändringen skulle synas. Om deras partner skulle 
acceptera dem var också en del av oron. Kvinnor såg på sig själva på ett annat sätt efter 
operationen och upplevde därmed att andras syn på dem också hade förändrats. Ett sätt att 
undvika kommentarer och konfrontation av andra personer var att begränsa sitt klädval, något 
som gjordes motvilligt men ansågs nödvändigt. Kvinnornas sexualitet påverkades negativt då 
de inte längre ville visa upp sin kropp för någon och upplevde minskad känsel i området vid 
mastektomin. 

 
 
 
7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av mastektomi som följd av 
bröstcancer. Enligt författarna utfördes en litteraturstudie på grund av tidsbrist då tio veckor 
kan anses vara för kort tid för att kunna genomföra en empirisk studie av god kvalitet på. En 
litteraturstudie kan vara en mer lättförståelig och lämplig metod att starta med för en oerfaren 
forskare. För att hitta material till studien gjordes en sökning i databaserna CINAHL och 
Medline. Författarna valde att göra sökningen i enbart de två eftersom där finns artiklar 
inriktat på omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen genomfördes 
med både ämnesord och fritextord. Fritextord användes enbart i CINAHL då inget likvärdigt 
ord för Experience hittades för att generera tillräckligt med artiklar för att användas i studien. 
I CINAHL användes ”peer reviewed” för att säkerställa att artiklarna som hittades var 
vetenskapligt granskade vilket inte behövdes i Medline då alla artiklar som publiceras där 
redan är granskade (Kristensson, 2014). 
Artiklarna som inkluderades i studien var publicerade mellan åren 2000-2016, vilket kan 
anses som mindre aktuell data då forskning är färskvara. Valet av begränsningen motiveras 
med att författarna inte ville begränsa antalet artiklar i sökningen och anser att upplevelser är 
något som är individuellt och unikt för varje person. Oavsett hur lång tid som passerat 
identifierades liknande resultat från både äldre och nyare forskning, som stöds av den äldsta 
artikeln som inkluderats i studien. Artikeln presenterar liknande resultat som de nyare 
artiklarna (Wronska et al., 2003). 
Språket var en annan begränsning som användes vid sökningen. Alla artiklar som 
inkluderades var på engelska till följd av de språkkunskaper som författarna besitter. Skulle 
andra språk än engelska ha inkluderats så hade risken för misstag vid översättningen ökat och 
medfört risk för språklig feltolkning. 

 
Resultatet i studien bygger på åtta vetenskapliga artiklar och det kan anses som ett begränsat 
urval. Det har av författarna diskuterats om resultatet hade blivit annorlunda om fler artiklar 
inkluderats. Författarna anser att forskningsfrågan för studien har besvarats med den data som 
inkluderades. Artiklarna som valdes hade innehållsrik data då flera kategorier och 
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underkategorier kunde identifieras. Författarna menar att upplevelser är något som är unikt för 
varje person och även om urvalet hade varit större finns möjligheten att lika många 
variationer och likheter hade identifierats och som framkommit i litteraturstudien. 

 
Författarna gjorde valet att enbart inkludera kvinnor i studien och fokusera på känslor och 
tankar kring mastektomin. Anledningen var att fler kvinnor än män drabbas av bröstcancer 
och författarna hade en tanke om att kvinnan kan ha mer känslomässiga tankar kring 
operationen (GLOBCON, 2012; Yen et al., 2004). Bröstet har en förknippning med vad som 
är feminint och beskrivs av Wronska et al., (2003) som en symbol för det kvinnliga könet. 
Exkluderingen av kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi och kvinnor som genomgått 
en direkt rekonstruktion av bröstet gjordes då delar av resultatet i flera artiklar visade att det 
fanns skillnader i upplevelser mellan kvinnor som genomgått de operationerna och kvinnor 
som genomgått mastektomi. Om kvinnorna erbjöds bröstbevarande kirurgi eller direkt 
rekonstruktion behövde de inte genomgå perioden av att vara utan sitt bröst. Det gjorde att 
författarna fattade beslutet om att de delarna inte svarade mot studiens syfte och därför 
exkluderades. 

 
 
Efter det tredje urvalssteget valdes 10 artiklar ut för kvalitetsgranskning för att avgöra om de 
skulle ingå i studien. Kvalitetsgranskningen görs för att kvalitetssäkra det resultat som 
framkommer i den slutliga litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012). Flera 
granskningsmallar jämfördes innan valet föll på granskningsmallarna från SBU (2014) då de 
mallarna upplevdes enkla att använda och förstå av författarna. Två artiklar exkluderades till 
följd av att kraven för kvalitetsgranskningen inte uppfyllde. För att analysera artiklarnas 
resultat användes kvalitativ innehållsanalys. Den analysmetoden fokuserar på att finna 
likheter mellan textstycken för att i flera steg kunna sammanföra dem till enheter som 
tillsammans slås ihop till olika delar av resultatet (Danielsson, 2012). 

 
Totalt inkluderades fyra kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar för att bilda studiens resultat. 
Kvalitativa artiklar beskriver fenomen och använder sig av t.ex. intervjuer för att samla in 
data om känslor och upplevelser (Henricson & Billhult, 2012) medan kvantitativ data oftast 
används för mer konkret fakta som är mätbar (Billhult & Gunnarsson, 2012). Då syftet med 
studien var att beskriva kvinnors upplevelser kan kvalitativa artiklar anses aktuellare att 
använda än kvantitativa artiklar. Författarna upplevde att de kvantitativa artiklar som 
inkluderades tillförde material som svarade mot syftet och därför valde att använda dem i 
studien. Flera av de kvantitativa artiklarna använde sig av frågor med öppna svar som gjorde 
att deltagarnas svar blev individuella och genererade möjlighet till att få in flera varierande 
svar om upplevelser. De kvantitativa artiklarna som inte använde sig av öppna frågor visade 
på liknande resultat som de andra artiklarna. Författarna ansåg av den anledningen att de 
artiklarna var trovärdiga och valde att inkludera dem. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att kvinnorna upplevde att de efter mastektomin fick en förändrad syn på sig 
själva och sin egen kropp. De fick även en förändrad relation till sina närstående och upplevde 
en oro över vad partnern skulle tycka om dem (Piot-Ziegler et al., 2010). Att inte längre ha 
möjlighet att bära de kläder de ville för att undvika att skapa obehag hos andra personer eller 
att få negativa reaktioner upplevdes hos de flesta kvinnor (Wronska et al., 2003; Piot-Ziegler, 
et al., 2010). Kvinnorna beskrev även att de upplevde kroppen förändrad efter mastektomin 
och att de kände sig sorgsna, oroliga, stressade och rädda (Piot-Ziegler et al., 2010; Shrestha, 
2012). Kvinnorna kan behöva hjälp att hantera både bröstcancer beskedet och hela 
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sjukdomsförloppet, men även tiden efter mastektomin. Att sjuksköterskan ger en tydlig 
information vid flertalet tillfällen, förmedlar kunskap och har en öppen och ärlig 
kommunikation ger kvinnorna en möjlighet att kunna begripa, hantera och göra situationen 
meningsfull (Langius-Eklöf, 2009). Då en del kvinnor upplevde att livskvalitén efter 
operationen påverkades beroende på vilket stöd de fick visar det hur viktig stöttningen från 
sjukvårdspersonal är (Skrzypulec et al., 2008). Känslorna efter operationen varierade mellan 
olika kvinnor då en del upplevde positiva känslor medan andra upplevde mer negativa känslor 
(Drageset et al., 2011). De positiva känslorna som upplevdes var bland annat att det inte 
gjorde något att förlora ett bröst och att de behöll hoppet om kampen mot cancern (Wronska 
et al., 2003; Drageset et al., 2011). Att kvinnorna upplever dessa känslor kan vara ett tecken 
på att de har lyckats hittat ett sätt att ta sig igenom sjukdomsprocessen på. De positiva 
känslorna kan i sin tur leda till en förändrad syn på livet och på så sätt hjälpa dem att finna 
meningsfullhet med sin situation och i sin tillvaro. En studie av Araújo, da Silva, Bonfim & 
Fernandes (2010) visar att sjuksköterskan bör uppmuntrar till ett positivt tänkande, ge kvinnan 
motivation och visa en vilja att vårda. Det ses som egenskaper som får kvinnan att fortsätta 
kämpa och kan leda till att meningsfullhet lättare uppnås. 
En fundering hos författarna är att de kvinnor som hanterade sjukdomen bättre än andra därför 
upplevde situationen mer positiv. Det kan vara så att de kvinnor som upplevde positiva tankar 
och känslor fick mer stöd från antingen anhöriga eller sjukvårdspersonal än de andra 
kvinnorna. Författarna har även en fundering om de kvinnorna kan ha haft fler anhöriga som 
gav stöd och mer erfarenhet av sjukdomen där till exempel en familjemedlem med tidigare 
erfarenhet av sjukdomen. 
Kvinnor beskrev en önskan att få hjälp och stöttning av sjukvårdspersonal med att se sin 
kropp efter mastektomin men att de inte fick någon chans till det upplevdes som ett hinder. De 
beskrev även att det saknades speglar på sjukhuset som ett annat hinder för dem från att se sig 
själva (Freysteinson et al., 2012). Det visar på vikten av att ha förståelse för kvinnorna och för 
att göra det kan sjuksköterskan visa empati, engagemang och erbjuda dem den hjälp som 
behövs för att de ska ha möjlighet att bearbeta och hantera sjukdomsförloppet (Araújo et al., 
2010). 
Kvinnor upplevde att symtom som smärta, ömhet och strävhet i eller runt operationssåret 
kunde förekomma efter operationen (Björkman et al., 2008). De fysiska symtomen är också 
något som enligt författarna är viktigt att som sjukvårdspersonal beakta och följa upp. 

 
Det finns en norm i samhället som talar om vad som hör till det normala och vad som står 
utanför den och kvinnor som genomgått mastektomi upplever att de hamnar utanför den (Piot- 
Ziegler et al., 2010). Begripligheten, som är en av de tre delarna i KASAM (Langius-Eklöf, 
2009), kan ses då kvinnorna känner sig osäkra vid sina kroppar efter mastektomin och känner 
rädsla inför att andra ska konfrontera dem (Piot-Ziegler et al., 2010; Wronska et al., 2003). 
Piot-Ziegler et al., (2010) beskrev också media som en orsak till osäkerhet om det egna 
utseendet hos kvinnorna och något som upplevdes svårt. Män syns mer i media än kvinnor 
och framställs oftare i ”hårdare miljöer” som t.ex. inom arbetslivet, politiken eller som 
experter medan kvinnor oftare får representera familjen och det som händer i vardagen 
(Fagerström, 2008). Många inser inte hur skev den bilden är och hur den påverkar kvinnor till 
att inte uppnå samma maktposition som män. För kvinnor som står utanför normen av vad 
som ses som normalt påverkas självbilden ytterligare av att behöva känna att de inte passar in. 
Rädslan för vad andra ska tycka och tänka bottnar att de själva känner att de är annorlunda 
och inte längre passar in (Piot-Ziegler et al., 2010). Jämställdhet är ett aktuellt ämne och som 
utifrån resultatet i studien visar på att kvinnornas mående kan kopplas till samhället och den 
syn som finns av den kvinnliga kroppen (ibid.). 
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Upplevelsen av sin sexualitet hade betydelse för kvinnor som genomgått en mastektomi. Det 
var en tanke som växte fram under analysen hos författarna och bekräftades senare i resultatet 
(Piot-Ziegler et al., 2010; Shrestha, 2012; Wronska et al., 2003). Eftersom synen på sig själv 
förändrades för kvinnorna antog de att även andras syn på dem också måste ha förändrats. 
Innan operationen fanns en bild hos kvinnorna om hur de var som person och hur de såg ut 
och den bilden förändrades i samband med att bröstet försvann (Piot-Ziegler et al., 2010). 
Kvinnorna upplevde inte sig själva som attraktiva längre, vilket orsakade osäkerhet och 
försämrat självförtroende (Wronska et al., 2003). Något som också orsakade en negativ 
upplevelse var den förändrade känseln kring området för mastektomin (Björkman et al., 
2008). Att inte uppleva samma stimulering som innan samt att känna osäkerhet över sin kropp 
är faktorer som enligt författarna kan påverka den rädsla och osäkerhet som fanns hos 
kvinnorna angående deras fortsatta sexliv. Genom att hjälpa kvinnorna finna begriplighet över 
sina känslor kan det hjälpa dem att börja förstå varför de känner som de gör. Det kan i sin tur 
leda till att att de kan hantera sina känslor för att till slut gå vidare. Att finna begriplighet och 
hanterbarhet är en process och något som kvinnorna kan behöva få hjälp med. Enligt Langius- 
Eklöf (2009) är begriplighet ett första steg för att ha möjlighet att hantera känslorna och börja 
bygga upp självförtroendet igen. 
Både kvinnor med och kvinnor utan partner upplevde samma oro inför att visa sina kroppar 
inför andra (Wronska et al., 2003; Piot-Ziegler et al., 2010) det kan bottna i osäkerhet över 
hur vida det är möjligt att ha ett fortsatt sexliv när kroppen och känseln är annorlunda mot vad 
de är vana och bekväma med (Wronska et al., 2003). 
Författarna har en tanke om att osäkerheten för dem som redan hade en relation kan ligga i att 
de känner att de inte är samma person som de tidigare var och som partnern föll för. Rädslan 
över att förlora sin partner efter att redan ha förlorat en del av sig själv kan vara orsaken till att 
kvinnorna känner osäkerheten över att visa sina kroppar. Att lita på och ha en dialog med sin 
partner kan vara ett sätt att hantera och skapa hanterbarhet för kvinnorna. 
För dem som inte redan hade en partner kan rädslan grunda sig i att inte våga öppna upp och 
blotta sig för en ny person. Att missta hopp om en ny relation och att inte ha möjligheten att 
bli mamma kan för en del kvinnor vara en förlust. Hos de kvinnorna kan antas att stöd från 
sjukvården blir viktigt för att få hopp och för att känna att de inte längre behöver ge upp 
moderskap. 
En studie av Karabulut & Erci (2009) visar att kvinnor som genomgått en mastektomi 
uttryckte att det behövde stöd vad gällde den nya kroppsbilden och hur femininiteten 
påverkats. Där beskrivs även hur kvinnorna upplevde att de inte var lika attraktiva längre och 
det ledde till att de inte upplevde samma lust som tidigare, varken till att ha sex 
överhuvudtaget eller av njutningen de upplevde. Delar av resultatet i den studien kan kopplas 
till resultatet som författarna i den här studien kommit fram till. Framför allt delen om att 
uppleva sig själv som mindre attraktiv och att behovet av stöd finns hos kvinnorna. 

 
 
Resultatet i studien är hämtat från artiklar som alla kommer från olika delar av världen. Det 
gör att författarna anser att resultatet kan vara överförbart till kvinnor världen över. Flera 
forskare (Shrestha, 2012 & Freysteinson et al., 2012) tar upp begreppet tro som är en del av 
kulturen i de länderna där forskarnas studier genomfördes. 
Jämfört med Sverige som är ett av de mest sekulariserade länderna i världen (World Values 
Service, 2015) kanske just den delen inte kan ses som överförbart till den svenska sjukvården. 
Samtidigt sker idag en massinvandring till hela Europa och människor kommer till bland 
annat Sverige från andra länder med en helt annan kultur och syn på religion 
(Migrationsverket, 2015). För att inom sjukvården kunna hjälpa dem att ta sig igenom 
svårigheter kan religion vara en del av svaret och något som författarna menar bör vägas in 
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mer i sjukvården. Freysteinson et al., (2012) beskrev att kvinnor upplevde att tron fick dem att 
känna styrka till att ta sig igenom situationen, det leder till att tron kan ses som ett sätt att 
hantera situationen på och skapa hanterbarhet. 

 
 

8. Slutsats 
Kvinnorna beskrev både psykiska och fysiska problem efter mastektomin där bland annat 
fantomsmärtor och obehagskänslor samt känslor som oro inför framtiden, nedstämdhet, rädsla 
och stress upplevdes. En rädsla och oro för att andra personer inte skulle acceptera den nya 
kroppen fanns även hos kvinnorna och en negativ påverkan på sexualiteten upplevdes. Då 
kvinnor upplevde att hjälp eller stöttning ifrån sjukvårdspersonal inte var tillräcklig när de 
skulle se sig själva i spegeln för första gången kan en slutsats dras att sjukvårdspersonal 
behöver bli mer tillgängliga och erbjuda mer hjälp. Här bör sjuksköterskan fånga upp och 
fråga om deras känslor och upplevelser då det kan vara svårt för patienten att själv ta upp det 
och prata om det. Vid mastektomi sker inte enbart en fysisk förändring av kroppen utan 
personens liv påverkas även psykiskt då kvinnorna får en förändrad syn på sig själva. 
Sjukvården bör fånga upp förändringarna och hjälpa kvinnorna att hantera den nya situationen 
för att kunna gå vidare i sina liv. 

 
 

9. Kliniska implikationer och förslag på vidare forskning 
Då resultatet i studien visar att kvinnor är rädda och oroliga över vad andra ska tycka om den 
nya kroppen efter operationen behövs det mer stöd och samtal till dessa kvinnor inom 
sjukvården. Sjuksköterskan har här ett ansvar då en del kvinnor också upplevde att stödet från 
sjukvårdspersonal inte var tillräckligt. Sjuksköterskan måste även kunna möta patienter från 
olika kulturer. Tro och religion är något som bör vägas in och användas som resurs inom 
sjukvården då det kan vara av betydelse för patienter som vårdas. Personcentrerad vård är ett 
centralt begrepp inom sjukvården idag och för att tillämpa personcentrerad vård krävs det att 
sjuksköterskan kan vara öppen och använda patientens egna resurser, oavsett om kultur eller 
religion skiljer sig från sjuksköterskans egna åsikter. 
Genom en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser av mastektomi till följd av bröstcancer 
kan sjukvårdspersonal lättare stötta och fråga kvinnorna om deras upplevelser. Med fortsatt 
forskning kring hur kvinnor upplever mastektomi som behandling kan vården 
personcentreras, anpassas och utvecklas för att bättre möta den här patientgruppen. Förslag på 
forskning är därför att forska mer om hur kvinnor erbjuds stöd från sjukvården om sexualitet 
och mastektomi. 
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Bilaga 1. Visar sökmataris och sökord. 
 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstacts 

Lästa 
fulltext 

Granskade Inkluderade 
i studien 

1 (MH”Women+”) AND 
(MH”Breast neoplasms+”) 
AND (MH”Mastectomy+”) 
AND Experience 

168          

2 (MH”Women+”) AND 
(MH”Breast neoplasms+”) 
AND (MH”Mastectomy+”) 
AND Experience* 

110 110 28 9 4 4 

Tabell 1: Sökmatris och urval för CINAHL Plus. Genomförd: 2016-01-21 
Limits: Peer Reviewed, English Language, Publicerat mellan: 2000-2016 (Limits lades till 
efter sökningen med sökorden) 

 
 
 
 
 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
rubriker 

Lästa 
abstacts 

Lästa 
fulltext 

Granskade Inkluderade 
i studien 

1 (MH”Women+”) AND 
(MH”Breast neoplasms+”) 
AND (MH”Mastectomy+”) 
AND Experience 

481 323        

2 (MH”Life Change 
Events+”) 

7,570          

3 (MH”Life Change Event+”) 
AND (MH”Women+”) 
AND (MH”Breast 
neoplasms+”) AND 
(MH”Mastectomy+”) 

2 2        

4 (MH”Emotions+”) 58,56 
5 

         

5 (MH”Women+”) AND 
(MH”Breast neoplasms+”) 
AND (MH”Mastectomy+”) 
AND (MH”Emotion+”) 

4          

6 (MH”Women+”) AND 
(MH”Breast neoplasms+”) 
AND (MH”Mastectomy+”) 
AND (MH”Emotion*+”) 

143 143 16 9 6 4 

Tabell 2: Sökmatris och urval för Medline. Genomförd: 2016-01-21 
Limits: English Language, Publicerat mellan: 2000-2016 
(Limits lades till efter första sökningen med sökorden.) 
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Bilaga 2. Artikelmatris 1 (8) 
 

Författare, 
Artikelns 
titel, 
Tidskrift , 
Land 

Syfte Metod och ev. 
design 

Värdering Resultat 

Drageset, 
S., 
Lindstrøm, 
T-C., 
Giske, T., 
& Underlid, 
K. (2010). 
Being in 
suspense: 
women’s 
experiences 
awaiting 
breast 
cancer 
surgery. 
Journal of 
advanced 
nursin. 
Norge. 

Syftet var att 
beskriva 
kvinnors 
upplevelser 
efter att ha fått 
en 
bröstcancerdia 
gnos och av att 
invänta en 
första 
operation. 

Inklusionskriterier: 
kvinnor som var 
över 18 år, som var 
planerade för en 
första operation och 
som kunde prata 
och skriva på 
norska. 
Exklusionskriterier: 
Ej angivna. 
Urvalsförförande: 
i studien användes 
bekvämlighetsurval. 
Urval/Bortfall: 
Totalt 21 kvinnor 
som nyligen fått en 
bröstcancerdiagnos 
deltog, medelåldern 
var 54 år. 
Datainsamling: 
Data samlades in 
under ett år. 
Intervjuerna som 
genomfördes varade 
mellan 50-120 
minuter. Semi- 
strukturerad 
intervjumall 
användes. 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

Styrkor: 
Tydlig 
beskrivning av 
syftet, 
datamättnad 
uppnåddes. 
Svagheter: 
Deltagarna kom 
från samma 
geografiska 
område och hade 
liknande etnicitet 
och kultur. Inga 
exlusionskriterier 
angivna 

Kvinnornas 
upplevelser efter 
mastektomin var 
bland annat orolighet 
och att situationen 
var skrämmande. 
För en del av 
kvinnorna gjorde det 
inget att förlora ett 
bröst och de ville att 
båda brösten skulle 
tas bort om 
prognosen då 
förbättrades. 
En del kvinnor var 
villiga att kämpa för 
att få behålla bröstet. 
Att förlora bröstet 
var deras största 
rädsla. Kvinnorna 
oroade sig över även 
hur deras makar och 
andra personer skulle 
se på dem. 
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2(8) 
 

Författare, 
Artikelns titel, 
Tidskrift , Land 

Syfte Metod och ev design Värdering Resultat 

Freysteinson, 
W-M., 
Deutsch, A-S., 
Lewis, C., Sisk, 
A., Wuest, L., 
& Cesario, S- 
K. (2012). 
The Experience 
of Viewing 
Oneself in the 
Mirror After a 
Mastectomy. 
Oncology 
Nursing 
Forum. 
USA. 

Syftet var 
att beskriva 
upplevelsen 
av att se sig 
själv i 
spegeln 
efter en 
mastektomi. 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor som var 
äldre än 18år, talade 
och förstod engelska 
samt hade 
genomgått 
mastektomi med 
eller utan 
rekonstruktion inom 
3-12 månader. 
Exlusionskriterier: 
Kvinnor som 
behövde en godman 
som fattade 
medicinska beslut, 
led av allvarlig 
stress eller av 
sjukdomen 
dysmorfofobi. 
Urvalsförförande: 
Kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi 3-12 
månader tillbaka 
blev erbjudna av en 
sjuksköterska som 
gjorde ett rutin 
uppföljnings samtal. 
Urval/Bortfall: 
Av de 20 kvinnor 
som tillfrågades 
tackade 12 ja. 
Datainsamling: 
Intervju som 
spelades in och 
frågeformulär om 
demografin. 
Analysmetod: 
Strukturell analys. 

Styrkor: 
Tydligt 
beskrivet syfte, 
innehållsrik 
data som 
presenteras i 
flertal citat. 
Tydlig 
koppling till 
teori och 
förklaring till 
hur forskarna 
utgått från den i 
sin studie. 
Datamättnad 
uppnåddes 
Svagheter: 
Litet urval. 
Deltagarna 
hade väldigt 
lika egenskaper 
och 
förutsättningar 
vilket minskar 
överförbarheten 

Kvinnor beskrev deras 
positiva tankar efter 
mastektomin som att ha 
hopp, vilja hjälpa andra 
personer och sätta sitt 
liv i perspektiv. De 
positiva tankarna 
hjälpte dem att ta sig 
vidare i livet och att 
kämpa mot cancern var 
ett sätt för kvinnorna att 
se på sitt liv i ett nytt 
perspektiv. Tron 
upplevdes vara till hjälp 
när de skulle se sig 
själva i spegeln efter 
operationen. 
Kvinnorna upplevde att 
det inte var någon 
personal som frågade 
hur de verkligen mådde 
eller hade tid att lyssna 
på dem. 
Kvinnorna beskrev att 
de inte fick chans till att 
få assistans med att se 
sin kropp efter 
operationen. 
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Björkman, B., 
Arnér, S., & 
Hydén, L-C. 
(2008). 
Phantom 
Breast and 
Other 
Syndromes 
After 
Mastectomy: 
Eight Breast 
Cancer 
Patients 
Describe Their 
Experiences 
Over Time: A 
2-Year 
Follow-up 
Study. The 
Journal of 
Pain. 
Sverige 

Syftet  var 
att få 
kunskap om 
hur 
fantomsmärt 
a  vid 
brösten 
uppstår 
samtidigt 
som andra 
postoperativ 
a 
symtom och 
känslor efter 
en 
mastektomi. 

Inklusionskriterer: 
Kvinnor mellan 25- 
80 år som genomgått 
sin första 
mastektomi och som 
talade svenska. 
Exlusionskriterier: 
Patienter som 
bedömdes vara 
medicinskt eller 
mentalt ostabila eller 
redan deltog i en 
annan studie. 
Urvalsförfarande: 
Kvinnorna blev 
kontaktade av en 
sjuksköterska tio 
dagar efter sin 
operation om 
erbjudande att delta. 
Urval/Bortfall: Tre 
stycken tackade nej 
när forskarna hörde 
av sig. Totalt deltog 
åtta kvinnor. 
Datainsamling: 
Intervjuer som 
varade ca 1 timme 
Analysmetod: En 
kritisk diskursanalys 
genomfördes samt 
en berättande analys. 
Dessa kombinerades 
och användes i en 
fyra stegs analys för 
att få fram resultatet. 

Styrkor: 
Tydlig 
beskrivning av 
inklusions- och 
exlusionskriterier, 
redovisar bortfall. 
Svagheter: 
Få deltagare som 
fullföljde alla 
intervjuer. 

Fysiska symtom efter 
mastektomin var ömhet, 
strävhet, smärta och 
dragningar i eller runt 
operationssåret och 
kunde hålla i sig upp till 
en månad. Det 
upplevdes även en 
smärta som liknades vid 
fantom smärtor och en 
fantom känsla i det 
opererade bröstet som 
beskrevs som elektriska 
stötar, tillfällig, 
stickande eller 
ihållande. 
Känslor vid förlorandet 
av bröstet och att ha 
drabbats av cancern 
spelade en stor roll i 
kvinnornas 
sorgeprocess. Att få ta 
tid till att sörja ansågs 
vara viktigt för att 
kunna gå vidare. 
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Piot-Ziegler, 
C., Sass, M-L., 
Raffoul, W., & 
Delaloye, J-F. 
(2010). 
Mastectomy, 
body 
deconstruction, 
and impact on 
identity: A 
qualitative 
study. 
British Journal 
of Health 
Psychology. 
Schweiz. 

Syftet var 
att förstå 
konsekvens 
erna av hur 
en kroppslig 
förändring 
genom en 
mastektomi 
påverkar 
kroppen och 
identiteten 
hos kvinnor 
med 
bröstcancer. 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor med 
bröstcancerdiagnos. 
Exlusionskriterier: 
Ej angivna. 
Urvalsförförande: 
Kvinnorna 
kontaktades av en 
onkolog kort efter 
beslut om 
mastektomi fattats. 
Urval/bortfall: 
Totalt deltog 19 
kvinnor i studien 
som var mellan 37- 
62 år. 
Datainsamling: 
Tre semi- 
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
Intervjuerna varade 
mellan 30 minuter 
till 1 timme samt 
spelades in och 
transkriberades. 
Analysmetod: 
Tematisk analys 
användes då 
materialet 
strukturerades 
under olika teman. 

Styrkor: 
Innehållsrik data 
som presenteras 
tydligt och med 
många citat. 
Svagheter: 
Inget bortfall 
presenteras, inga 
exklusionskriterier 
finns angivna. 

Kvinnor som genomgått 
en mastekomi upplevde 
att de inte längre kunde 
leva upp till samhällets 
syn på vad som är 
kvinnligt. Att se andra 
kvinnor, både i verkliga 
livet och i media där 
brösten framhävdes 
beskrevs som en jobbig 
upplevelse och något 
som förstärkte känslan 
av se fysiskt annorlunda 
ut. Kvinnorna kände inte 
längre igen sina egna 
kroppar efter 
operationen. De beskrev 
kroppen som 
främmande, förändrad 
och onormal och att 
behöva se den var 
jobbigt. Kvinnorna 
kände sig förrådda av sin 
egen kropp som de hade 
tagit hand om och som 
tidigare inte uppvisat 
några symptom på den 
allvarliga sjukdom som 
drabbat dem. För att 
undvika att chocka eller 
orsaka obehag hos andra 
så upplevde kvinnorna 
att de inte längre kunde 
bära vilka kläder de 
ville. 
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Metcalfe, K-A., 
Semple,J., 
Quan, M-L., 
Vadaparampil, 
S-T., 
Holloway, C., 
Brown, M., 
Bower, B., 
Sun, P., & 
Narod, S-A. 
(2010). 
Changes in 
Psychosocial 
Functioning 1 
Year After 
Mastectomy 
Alone, Delayed 
Breast 
Reconstruction, 
or Immediate 
Breast 
Reconstruction. 
Annals Of 
Surgical 
Oncology. 
Kanada 

Syftet var 
att påvisa 
förändringar 
i 
psykosocial 
funktion 
under ett år 
hos tre 
grupper av 
kvinnor som 
genomgått 
olika typer 
av 
bröstkirurgi. 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor över 18 år, 
kunde tala och 
skriva på engelska, 
inte varit 
diagnostiserade 
med bröstcancer 
tidigare samt kunde 
tänkas genomgå en 
rekonstruktion efter 
mastektomin. 
Exklusionskriterier: 
Ej angivna. 
Urvalsförförande: 
En 
studiekoordinator 
tillfrågade 
kvinnorna om de 
ville delta i studien. 
Urval/Bortfall: Av 
total 190 så svarade 
109 kvinnor på den 
första enkäten och 
158 på 
uppföljningen ett år 
senare. 
Datainsamling: 
Kvinnorna delades 
in i tre grupper och 
jämfördes mellan 
varandra. De fick 
svara på två 
frågeformulär. 
Analysmetod: 
Variansanalys 
(ANOVA) 

Styrkor: 
Flera 
mätinstrument 
som använts och 
som beskrivs 
tydligt. 
Svagheter: 
Finns inga 
exklusionskriterier 
angivna, stor 
skilland i antal 
deltagare mellan 
grupperna. 

Cancerrelaterad stress 
inför operationen var 
något som upplevdes 
påtagligt av kvinnor 
som skulle genomgå en 
mastektomi. 
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Shrestha, K. 
(2012). 
Psychological 
impact after 
mastectomy 
among 
Nepalese 
women: a 
qualitative 
study. 
Nepal Medical 
College 
Journal 
Nepal 

Syftet var att 
undersöka 
den 
psykologiska 
påverkan av 
mastektomi 
hos kvinnor 
med 
bröstcancer. 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor som 
genomgått 
mastektomi och 
som var klara med 
behandlingen. 
Exklusionskriterier: 
Ej angivna. 
Urvalsförförande: 
Snöbollsurval. 
Urval/Bortfall: 
Totalt deltog 10 
kvinnor i studien. 
Datainsamling: 
3-5 intervjuer 
genomfördes med 
hjälp av en 
djupgående 
intervjuguide och 
där 
fältanteckningar 
användes. 
Intervjuerna varade 
mellan 45-60 
minuter. 
Analysmetod: 
Datan spelades in 
och transkriberades 
och analyserades i 
tre steg. I 
dataanalysen 
användes 
hermeneutisk 
metod. 

Styrkor: 
Tydlig 
presentation av 
metoden som 
användes och 
forskarna 
diskuterar sin 
egen förförståelse. 
Svagheter: 
Finns inga 
exklusionskriterier 
angivna, har 
endast deltagare 
som talar nepali 
och citaten skrivs 
på nepali. 

Känslor som stress, 
nedstämdhet, osäkerhet 
inför framtiden och 
fruktan för att 
sjukdomen skulle sprida 
sig eller komma tillbaks 
efter operationen 
upplevdes hos fler 
kvinnor. Känslan att 
inte längre kunna leva 
ett feminint liv fanns 
även. De kände sig 
obekväma med 
tomheten omkring 
bröstområdet som blivit 
efter mastektomin. 
Fysiska symtom efter 
operationen var smärta i 
operationsärret och 
bortdomningar i det 
opererade området. De 
fysiska symtomen 
upplevdes orsaka 
problem med sexuella 
förhållanden och 
påverkade den sexuella 
lusten negativt. Tron till 
Gud blev större och de 
beskrev att deras liv var 
i Guds händer vilket 
skulle hjälpte dem att 
känna sig tryggare. 
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Skrzypulec, V., 
Tobor, E., 
Drosdzol, A., & 
Nowosielski, K. 
(2007). 
Biopsychosocial 
functioning of 
women after 
mastectomy. 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 
Polen 

Syftet med 
studien var 
att 
identifiera 
problem 
hos 
kvinnor 
som 
genomgått 
total eller 
partiell 
mastektomi 
angående 
olika 
faktorer 
och 
intensitet 
av obehag 
och hur det 
påverkar 
deras 
livskvalité. 

Inklusionskriterier: 
Interventionsgruppen: 
Kvinnor som gjort en 
total mastektomi till 
följd av bröstcancer. 
Kontrollgruppen: 
kvinnor som 
genomgått en partiell 
mastektomi till följd 
av bröstcancer. 
Exlusionskriterier: 
Drogproblem som 
orsakade sexuella 
besvär samt sexuella 
besvär till följd av 
problem med 
kroppen. 
Urvalsförförande: 
Randomiserat urval 
Urval/Bortfall: Total 
deltog 550 kvinnor. 
443 i 
interventionsgruppen 
och 117 i 
kontrollgruppen. När 
resultatet analyserats 
hade 30 kvinnor från 
interventionsgruppen 
och 26 från 
kontrollgruppen fallit 
bort. 
Datainsamling: Ett 
frågeformulär med 
frågor kring 
livskvalité, 
demografi, sexuella 
hälsa samt hur de 
påverkats av 
operationen. 
Analysmetod: 
Statistisk analys och 
Variansanalys 
(ANOVA) 

Styrkor: 
Tydlig presentation 
av metod och 
deltagarna, 
bortfallsanalys finns. 
Svagheter: 
Stor skillnad i 
antalet mellan 
interventionsgruppen 
och kontrollgruppen. 

Hos kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi fanns 
ett samband mellan 
högre nivåer av 
depression och 
ångest än hos andra 
kvinnor som gjort 
en annan form av 
operation för 
bröstcancer. 
En viktig del som 
påverkade hur 
kvinnorna upplevde 
livskvalitén efter 
mastaktomin 
handlade om vilken 
typ av stöd de fick. 
Efter en mastektomi 
var stöd från andra 
som genomgått en 
liknande händelse 
det som var till mest 
hjälp för att kunna 
acceptera och gå 
vidare. 
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Wronska, I., 
Stępién, R., 
& Kulik, T- 
B. (2003). 
The quality 
of women’s 
life after 
mastectomy 
in poland. 
Health Care 
for Women 
International. 
Polen. 

Syftet var att 
undersöka 
livskvaliteten 
hos polska 
kvinnor efter 
mastektomi. 

Inklusionskriterier: 
Interventionsgrupp: 
Kvinnor som 
genomgått 
mastektomi till följd 
av bröstcancer. 
Kontrollgrupp: 
Friska kvinnor utan 
någon form av 
fysiska eller 
psykiska besvär. 
Exklusionskriterier: 
Ej angivna. 
Urvalsförförande: 
Deltagarna 
kontaktades ur ett 
register över kvinnor 
som genomgått en 
mastektomi. 
Urval/Bortfall: 61 
kvinnor var med i 
interventionsgruppen 
och 50 kvinnor i 
kontrollgruppen. 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
skapade utifrån 
FACT-G och 
HADS. 
Analysmetod: 
I FACT-G användes 
FACT skalan för att 
analysera resultatet 
av de frågorna. 
Frågorna i HADS 
summerades och 
jämfördes mot en 
given skala. 

Styrkor: 
Liknande 
deltagare i de båda 
grupperna, fler 
mätinstrumt är 
använda och 
tydligt beskrivna. 
Svagheter: 
Exklusionskriterier 
finns inte angivna, 
otydlig 
beskrivning av 
analysmetoden. 

Kvinnor uttryckte en 
rädsla för att det 
borttagna bröstet skulle 
lämna ett tomrum. 
Det beskrevs vara svårt 
att förlora bröstvårtan 
som för dem 
representerade 
feminitet, intimitet, 
sexualitet och den 
centrala delen av 
bröstet. Kvinnor som 
upplevde känslorna 
nedstämdhet, stress och 
osäkerhet inför 
framtiden beskrev att 
det kunde vara orsaken 
till deras lägre 
livskvalitet. De beskrev 
att det var svårt att 
förlora en värdefull 
kroppsdel och att 
bröstet blev en symbol 
för sorg. Att förlora sin 
kroppsliga integritet 
var också en del av 
sorgeprocessen. För en 
del av kvinnorna var 
det ända valet att bli av 
med det sjuka bröstet 
och för dem gjorde det 
inget att förlora ett 
bröst. Andra beskrev 
att de inte förlorade 
hoppet om kampen mot 
cancern och att de 
kände sig nöjda med 
sättet de hanterade 
sjukdomen, vilket 
gjorde att de upplevde 
sig ha en högre 
livskvalitet. 
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Bilaga 3. Huvudkategorier, underkategorier och koder från analysen. 
 

Huvudkategori Underkategori Kod 
Känslor i samband med 
mastektomi 

Emotionell påverkan Stress inför operation 
Oro och rädsla 
Lägre livskvalitet 
Hopp 
Kamp mot bröstcancern 

  Förlust av bröstet Psykisk smärta 
Smärtsam upplevelse 
Sorgeprocess 
Rädsla för ett tomrum 
Förlora en värdefull 
kroppsdel 

  Förändrad identitet Förändrat perspektiv på livet 
Minskad femininitet 

Den nya kroppen Fysisk smärta Ömhet, irritation 
Ihållande symtom 
Fantomsmärta 

  Se den nya kroppen Se kroppen första gången 
Ny kropp 
Behov av stöd 
Bearbetning 

  Förändrad kroppsbild Obehag, missnöje 
Främmande kropp 
Sorg 
Trons betydelse 

Utseendets betydelse Förväntningar från samhället Normer 
Media 
Jämförelse med andra 
Sänkt självförtroende 

  Andras åsikter Otrygg med den nya 
kroppen 
Begränsat klädval 
Orsaka obehag 

  Femininitet Kvinnans identitet 
Förrådd av sin kropp 

Sex och samlevnad Samlevnad Moderskap 
Oro för anhöriga 
Partnerns reaktion 
Stöd av familjen 

  Påverkan på sexualiteten Minskad känsel 
Tomhet 
Rädslan att visa sin kropp 
Fysiska symtom 

 


