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Abstrakt 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnan. Störst risk att 

drabbas är framför allt medelålderskvinnor. År 2012 drabbades 8490 kvinnor av bröstcancer i 

Sverige och år 2011 genomgick totalt 3993 kvinnor mastektomi. Syftet: Var att undersöka 

kvinnors upplevelser av sin kroppsbild efter genomgången mastektomi till följd av 

bröstcancerdiagnos. Metod: Litteraturöversikt som bygger på både kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar, 14st. Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed, PsycInfo 

samt genom manuell sökning. Resultat: Tre kategorier med tillhörande subkategorier 

identifierades. Kvinnors kroppsbild förändrades efter mastektomin, kvinnligheten 

påverkades, relationen till partnern förändrades samt att det uppgavs svårigheter att anpassa 

sig i sociala sammanhang. Diskussion och slutsats: Upplevelserna av mastekomin var högst 

personliga och kvinnorna handskades med sin förändrade kroppsbild på olika sätt. En 

kontaktsjuksköterska bör upprättas för att ge individuellt stöd och information till kvinnorna 

angående operationen och informationen bör ske såväl muntlig som skriftlig. Vidare 

forskning vore av intresse för att jämföra kroppsbilden pre- och postoperativt för att se 

eventuella skillnader. 
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Introduktion 

Vi har under vårt yrkesverksamma liv som undersköterskor samt under den 

verksamhetsförlagda utbildningen till sjuksköterskor kommit i kontakt med kvinnor som 

genomgått mastektomi. Vi har upptäckt att den kirurgiska behandlingen ofta påverkar 

kvinnornas kroppsbild och hur de ser på sig själva på olika vis och därmed väcktes intresset 

för ämnet. Vi ville sprida informationen vidare om hur kvinnor kan uppleva det 

postoperativa förloppet. 

Bakgrund 

Prognos Bröstcancer 

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och det insjuknar mellan 

15 till 20 kvinnor varje dag i bröstcancer (Cancerfonden, 2012). År 2012 var det 8490 kvinnor 

som drabbades av bröstcancer i Sverige, oavsett tumörtyp (Socialstyrelsen, 2012).  I Sverige 

riskerar 1 av 9 kvinnor att utveckla bröstcancer någon gång under sin livstid (Fallbjörk, 

Rasmussen, Karlsson & Salander, 2013). Vanligast är det att drabbas i medelåldern, mindre 

än 5 procent insjuknar före 40 års ålder (Cancerfonden, 2012). Prognosen för bröstcancer i 

Sverige ser i sin helhet god ut, överlevnaden är en utav de högsta i Europa (Cancercentrum, 

2013 ). Överlevnad av sjukdomen 10 år efter diagnosen ser bättre ut idag än för 40 år sedan 

med en förbättring på ca 80 procent (Cancerfonden, 2013). Den förbättrade överlevnaden 

beror på ett flertal samverkande faktorer såsom tidig upptäckt, individualiserad kirurgi och 

förbättrad diagnostik (Cancercentrum, 2013). Bröstcancerincidenserna varierar kraftigt över 

hela världen, från 19.3 per 100 000 kvinnor i östra Afrika till 89.7 per 100 000 kvinnor i 

Västeuropa. I de flesta utvecklingsregioner är bröstcancerfallen under 40 per 100 000 

kvinnor. Överlevnaden för bröstcancer varierar dock kraftigt över hela världen, av alla som 

drabbas överlever ca 80 procent i Nordamerika, Sverige och Japan, ca 60 procent i 

medelinkomstländer och under 40 procent i låginkomstländer. Den låga överlevnaden av 

bröstcancer i låginkomstsländer kan ha sin förklaring i bristen på tidig upptäckt liksom 

bristen på lämpliga diagnos- och behandlingsanläggningar (World Health Organization- 

[WHO], 2013). Enligt Socialstyrelsen (2013b) har antal mastektomioperationer i Sverige ökat 

från 2879 år 1998 till 3993 år 2011, där Stockholms län hade flest genomförda operationer 

under dessa år. 

http://www.cancerfonden.se/
http://(www.who.int/
http://(www.who.int/
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Symtom 

Det finns olika former av bröstcancer, men vanligast är att cancern utvecklas i 

mjölkgångarnas celler, duktal cancer eller i mjölkkörtlarna, lobulär cancer. Vanliga tecken på 

bröstcancer kan vara en eller flera knölar i bröst eller armhåla, dessa knölar är oftast oömma 

och hårda. Beroende på bröstcancertyp kan bröstet bli förstorat, man kan se en indragning av 

hud, utslag eller hudrodnad. Blodig eller genomskinlig vätska från bröstvårtan kan också 

vara ett symtom (Cancerfonden, 2012). 

Diagnos och behandling 

Det vanligaste sättet att diagnotisera bröstcancer är genom trippeldiagnostik, vilket går ut på 

att läkaren palperar bröstet i kombination med mammografi, biopsi tas för 

vävnadsdiagnostiken och ett eventuellt ultraljud genomförs (Bröstcancerföreningarnas 

riksorganisation- [BRO], 2013).  Mammografikontroller rekommenderas för kvinnor mellan 

40 och 74 års ålder för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell cancersjukdom 

(Cancerfonden, 2012). Kirurgibehandling kombineras ofta med adjuvant behandling såsom 

hormonella läkemedel, cytostatika, antikroppsbehandling eller strålbehandling. Samverkan 

mellan dessa olika behandlingar ger ett förbättrat överlevnadsresultat, samt om 

cancersjukdomen upptäcks i tidigt skede (Cancercentrum, 2013). Behandlingens prognos är 

beroende av tumörens omfattning vid diagnostillfället. Vid partiell mastektomi får inte 

tumören överskrida 3-4 cm, det får heller inte visa några tecken på att tumörutbredning 

finns. Vid partiell mastektomi är en del av bröstet angripet, vilket medför att en bit av bröstet 

avlägsnas. Om tumören skulle vara mer omfattande än 3-4 cm, utförs total mastektomi som 

innebär borttagande av hela bröstet samt axillen (Ericson & Ericson, 2010, s. 670-671).  

Kroppsbild 

Det engelska ordet ”Body image” har under flera sekel beskrivits av såväl psykologer som 

filosofer. Paul Schilder var dock den första neurologen som gav ordet ”Body image” en 

biopsykosocial dimension. Schilder betonade därmed behovet av att undersöka såväl de 

psykologiska, fysiologiska som de sociokulturella elementen när man pratar om ordet body 

image. Schilder (Pruzinsky & Cash, 2002, s. 4-7) definierade body image som: 

”the picture of our own body which we form in our own mind” (Pruzinsky & Cash, 2002, s. 4) 

http://www.cancerfonden.se/
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Termen body image används för att hänvisa till ord som bland annat sexualitet, självkänsla 

och självmedvetenhet (White, 2002, s.379), samt hur vi uppfattar kroppen på ett fysiskt plan 

(Bredin, 1999).  Body image har en direkt inverkan på vår livskvalité som redan från 

barndomen påverkar våra känslor, tankar och beteenden i vardagen. Body image påverkar 

även vår relation till andra människor, både de intima relationerna och hur vi förhåller oss 

till samhället (Pruzinsky & Cash, 2002, s.7). Kroppsbilden räknas även till kontrollen och 

funktionen av vår kropp samt det fysiska utseendet (Price, 1992). 

Kroppsbild och onkologi 

Att diagnotiseras och behandlas för cancer påverkar kvinnor såväl fysiskt som psykiskt 

(Colyer, 1995). Ett förändrat utseende ger en ständig påminnelse om sjukdomen och till följd 

av det uppstår ångest som ger psykologiska problem som ökad sårbarhet och 

anpassningssvårigheter. En cancerpatient som drabbas av hårförlust har oftast tid på sig att 

anpassa sig till detta eftersom det sker under en längre tid. Medan en patient som genomgår 

avlägsnande av en kroppsdel har svårt att anpassa sig till den nya kroppsbilden på grund av 

att förändringen sker hastigt. Den förändrade kroppsbilden har även sina orsaker i att det 

sensoriska förändras (White, 2002, s.379-380). En mångfald av cancerrelaterad problematik 

skapar en förändring av kroppbilden både för patienten. Dock är förändringen av 

kroppsbilden en högst personlig upplevelse (Price, 1992). 

Sjuksköterskans omvårdnad 

I ICN´s etiska kod anges att sjuksköterskors fyra grundläggande ansvarsområden är: främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återsälla hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Med patientfokuserad hälso- och sjukvård menas att vården skall ges med respekt och 

lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar samt värderingar. En cancerpatient 

skall erbjudas och ha tillgång till en kontaktsjuksköterska som kan ge stöd och vägledning 

(Socialstyrelsen, 2013a). För att kunna vårda patienter med en förändrad kroppsbild måste 

sjuksköterskor ha kunskap om att en förändrad kroppsbild definieras och upplevs på olika 

sätt hos varje individ, dessutom handskar patienterna sin förändrade kroppsbild på olika 

sätt och med en varierande grad av effektivitet. De måste först förstå sina egna känslor kring 

sin egen kroppsbild och utseende innan de kan vårda cancerpatienter på ett empatiskt sätt. 

Den viktigaste faktorn för att kunna förstå cancerpatienters upplevelse av sin kroppsbild, är 
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att man vet vad en normal kroppsbild innebär för en själv (Price, 1992). De måste kunna 

lyssna noggrant på vad patienten har att säga för att förstå processen som sker vid en 

förändrad kroppsbild (Price, 2009). 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees teori har sin grund i en existentialistisk åskådning där utgångspunkten är 

att människan är en unik, oersättlig individ. Joyce Travelbee menar att omvårdnad är en 

mellanmänsklig process där omvårdnadspraktikern hjälper en enskild individ, dennes familj 

eller ett samhälle. Den professionella hjälper till att förebygga, övervinna sjukdom eller 

bemästra upplevelser av sjukdom och lidande. Vidare anser Travelbee att den professionella 

skall hjälpa individen att finna en mening i dessa upplevelser. Travelbee anser lidandet som 

en ofrånkomlig del av att vara människa men däremot är lidandet en helt och hållet 

personlig upplevelse som kan förorsakas av olika typer av förluster. Travelbee menar att 

sjukdom som kan resultera i förlust av kroppslig, andlig eller emotionell integritet ofta är 

knutet till lidande för individen. Sjuksköterskors viktigaste uppgift är att förhålla sig till 

individens personliga upplevelse av sin sjukdom istället för att enbart utgå från patientens 

diagnos och annan vårdpersonals objektiva bedömning. Det är viktigt att sjuksköterskorna 

talar med patienten för att få veta dennes upplevelse av sin sjukdom. De har även ansvaret 

över att en relation skapas mellan sig själv och patienten och ett av de viktigaste redskapen 

är kommunikation. Genom kommunikation kan sjuksköterskor etablera en relation till den 

sjuke individen och därmed uppnå målet för omvårdnaden (Kirkevold, 2009, s. 130-136). 

Problemformulering 

Att drabbas av en allvarlig sjukdom som leder till kirurgisk behandling kan i vissa fall 

påverka individens kroppsbild samt dennes livssituation. Mastektomi är idag en vanlig 

kirurgisk behandling vid bröstcancersjukdom hos kvinnor runt om i hela världen. Oftast 

ligger fokus i att behandla och bekämpa själva cancersjukdomen, konsekvenser som 

mastektomin kan ge på kroppsbilden är ett problem som sällan diskuteras eller pratas om 

bland vårdpersonal eller med de drabbade kvinnorna. Litteraturstudiens författare vill 

därför belysa kvinnornas upplevelse av mastektomin och sprida denna information vidare 

för att kunna bemöta och vårda dessa patienter på bästa sätt. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kvinnors upplevelser av sin kroppsbild 

efter mastektomi till följd av bröstcancerdiagnos. 

-Hur påverkas kvinnorna i nära relationer med den förändrade kroppsbilden? 

-Hur upplever kvinnor sig i sociala sammanhang med den förändrade kroppsbilden? 

Metod 

Design 

Detta är en litteraturstudie, vilket innebär att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett 

visst område i omvårdnad, eller om ett problem inom sjuksköterskors verksamhetsområde 

alternativt kompetensområde (Friberg, 2012c, s.133). I analysen ingår såväl kvantitativ som 

kvalitativ forskning.  

Inklusion och exklusionskriterier 

De kriterier artiklarna skulle uppfylla för att inkluderas i arbetets resultatdel var kvinnor 

som genomgått mastektomi, kvinnor som diagnotiserats med bröstcancer, kvantitativa samt 

kvalitativa studier som gjorts under åren 2000-2014. Språket begränsades till enbart engelska 

studier då detta var det enda språket som författarna behärskade förutom modersmålet. 

Artiklar som var Grad I och Grad II vid kvalitetsbedömning med, Carlsson och Eimans 

bedömningsmall för kvalitativa samt kvantitativa artiklar (2003) inkluderades. Studier där 

endast män genomgått mastektomi, partners upplevelser, profylaktisk mastektomi samt 

studier som inte svarade upp till syftet exkluderades. 

Litteratursökning/databassökningar 

Litteratursökningarna genomfördes i flera olika databaser som i enlighet med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, s.71) görs för att undvika bias. Litteratursökningarna utfördes i 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Utifrån studiens syfte skapades relevanta sökord 

som sedan kombinerades på olika sätt i de olika sökningarna, se Tabell 1 för att få en 

detaljerad vy över de olika databassökningarna. Författarna har dock endast valt att 

presentera de sökningar som gav utvalda artiklar till resultatdelen i Tabellen. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, Urval 2 lästes artiklarnas abstract, Urval 3 lästes hela artikeln och  

i Urval 4 valdes artiklar som skulle inkluderas i föreliggande studies resultatdel. *= Har redan 

inkluderats. 

 

I den första sökningen som gjordes i databasen PsycInfo användes SU. Exact med ord utifrån 

databasens ämnesorlista och denna sökning gav några artiklar som kunde användas till 

resultatdelen. En andra sökning i samma databas utfördes med SU.Exact i kombination med 

ett fritextord, ordstammen Nurs tillsammans med trunkeringstecknet *, den sökningen 

resulterade inte i några utvalda artiklar. I den första sökningen som gjordes i Cinahl 

användes endast Headings samt sökord utifrån databasens ämnesordlista, vid den 

sökningen valdes dock inte några artiklar ut. För att den andra sökningen i samma databas 

skulle ge fler antal träffar valdes att enbart använda två ord i Headings tillsammans med ett 

fritextord och utifrån det valdes artiklar ut. I den sista sökningen i Cinahl användes endast 

fritextord som dock inte resulterade i några artiklar som ansågs kunna användas i studien. I 

Pubmed användes endast MESH termer och relevanta sökord utifrån databasens 

ämnesordlista och även denna sökning resulterade i några utvalda artiklar. Sökorden som 

användes i databasen Cinahl var: body image, mastectomy, breast neoplasms, breast cancer, 

Databas 

Sökda-

tum 

Sökord Avgränsningar Antal 

Träf-

far 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 4 

PsycInfo 

 

20140123 

SU.Exact (”Breast 

neoplasms”) 

AND SU.Exact 

(”Mastectomy”) 

AND SU.Exact 

“Body Image”) 

Peer-reviewed 

Eng, Swe 

2000-2014 

10 7 4 1 1 

Cinahl 

20140124 

(MH “Body im-

age”) AND (MH 

“Mastectomy”) 

AND (“Breast 

neoplasms) 

Peer-reviewed 

Eng, Swe 

2000-2014 

54 38 15 6 5 

Pubmed 

20140128 

“Mastectomy” 

[MESH] AND 

“Breast neo-

plasms” [MESH] 

AND “Body Im-

age” [MESH] 

Peer-reviewed 

Eng, Swe 

2000-2014 

153 17 (3*) 14 11 5 

Manuell 

sökning 

      3 
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psychological factors samt nurses role i olika kombinationer. I databasen Pubmed användes 

sökorden: mastectomy, breast neoplasms och body image. Sökorden i databasen Psycinfo 

var: breast neoplasms, mastectomy, body image samt nurs*. Den booleska sökoperatoren 

AND användes i samtliga databaser för att precisera syftet, vissa begränsningar gjordes i alla 

tre databaserna. Några artiklar identifierades genom manuell sökning utifrån de valda 

artiklarnas referenslistor, samt utifrån tidigare C-uppsatsers referenslistor. Detta beskrivs 

som en mycket effektiv metod enligt Östlundh (2012, s.75). Willman et al. (2011, s.78) menar 

att litteratursökning i olika databaser även bör kompletteras med manuella sökningar i olika 

tidsskrifter samt artiklars referenslistor.  

Urval och granskning av vetenskaplig kvalitet 

Urvalet genomfördes i flera steg utifrån en systematisk grund där artiklarna granskades. I 

första steget lästes titel och vid passande titel lästes artiklarnas abstract för att få en djupare 

inblick i studiens innehåll. De artiklar som stämde överens med syftet och som ansågs 

relevanta lästes i sin helhet. De artiklar som exkluderades efter att ha lästs i sin helhet 

svarade inte upp till syftet, hade metodologiska svagheter eller var innehållsfattiga i sin 

helhet, se Bilaga 1. 

De utvalda artiklarnas kvalité värderades sedan utifrån Carlsson och Eimans 

bedömningsmallar för kvalitativ och kvantitativ metod (2003), Bilaga 2 och 3. 

Bedömningsmallarna är uppdelad i sju olika kategorier utifrån hur artikeln är upplagd. De 

olika kategorierna är Abstrakt, Introduktion, Syfte, Metod, Resultat, Diskussion, Slutsatser. 

Artiklarna poängsätts utifrån en skala på 0-3 poäng beroende på hur välskriven 

introduktionen är, om syftet är tydligt, hur utförlig metodbeskrivningen är, om resultatet är 

tydligt och innehållsrikt, hur författarna fört sin diskussion, om slutsatserna i artiklarna 

överensstämmer med resultatet och om resultatets huvudpunkter belyses.  

Bedömningen av artiklarna kunde ge en totalsumma på 48 respektive 47 poäng, efter 

poängsättningen räknades summan om i procent och som vidare resulterade i en gradering 

om I-III. Grad I avser hög kvalitet = 80-100%, Grad II = 70-79% och Grad III = 60-69%.  I 

bedömningsmallarna ändrades underrubriken ”patienter med lungcancer” i metoden till 

”patienter med bröstcancer”. Det sista steget i urvalsprocessen gav 14 vetenskapliga artiklar 
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till studiens resultatdel. Studier som fick Grad III och under 60 % i granskningen bedömdes 

inte vara möjliga att inkludera i resultatredovisningen på grund av låg vetenskaplig kvalitet. 

Bearbetning och analysprocess 

Den första praktiska delen av litteratursökningen genomfördes i enlighet med Willman et. 

al., (2011, s.67). Den praktiska delen innehöll fyra moment; i det första steget identifierades 

tillgängliga resurser, där författarna planerade arbetets upplägg. Detta innebar att tillgång 

till grupprum sågs över och bokning av bibliotekarie gjordes som kunde bidra med stöd 

under databassökningarna. Det planerades även för tidsåtgång av de olika momenten i 

projektet. I det andra steget identifierades relevanta källor vilket innebar att författarna 

beslutade vilka databaser som skulle användas samt andra index som kunde vara relevanta 

under arbetes gång. I det tredje steget avgränsades forskningsproblemet och huvuddragen i 

sökningen fastställdes genom diskussion mellan författarna och utifrån det syfte som var 

avsett att undersökas. I det fjärde och sista steget i den praktiska delen av litteratursökningen 

utvecklades en sökväg för varje databas genom att använda olika sökord i olika 

kombinationer och i detta steg var bibliotekarien ett stort stöd för att ge kunskap och 

användbara tips. När utvalda artiklar granskats, kvalitetsbedömts och valts ut för att 

användas i studiens resultat skedde en analys av materialet. Materialet bearbetades och 

analyserades utifrån studiens syfte. Analysen skedde även den i olika steg med inspiration 

av Friberg (2012b, s.127). Arbetet startade med att artiklarna lästes igenom upprepade gånger 

för att få en uppfattning vad de handlade om. Därefter identifierades huvudfynden i varje 

studies resultat det vill säga, ord, meningar och stycken som besvarade studiens syfte i varje 

artikels resultatdel. I det senare steget relaterades studiernas resultat till varandra genom att 

en sammanställning skapades, se Bilaga 4. I det näst sista steget sorterades likheter och 

skillnader genom att använda märkpennor i olika färger på olika områden som hade 

identifierats. I sista skedet framkom och skapades nya kategorier med tillhörande 

subkategorier som kom att vara studiens resultat.  

 

Etiska överväganden 

Artiklar som ingår i resultatet har genomgått en etikprövning och fått godkännande av en 

etisk kommittee alternativt att det tydligt skulle ha framgått i artiklarna att noggranna etiska 
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överväganden förts, som är i enlighet med Polit och Beck (2012, s.152-171). För att undvika 

feltolkningar och för att uppnå ett så korrekt och tillförlitligt resultat som möjligt, har 

författarna till den aktuella studien strävat efter att ha en objektiv syn vad gäller urval, 

analys och presentation. Författarna har även strävat efter att inte förvrida eller omvandla 

innehållet i de valda artiklarna därför har citat som används i resultatet skrivits ordagrant på 

det engelska språket för att inte avsiktligt förvränga data. 

Resultat 

Resultatet presenteras i form av kategorier med tillhörande subkategorier som identifierades 

i de utvalda artiklarna, Tabell 2 

Tabell 2. Huvudkategorier samt subkategorier 

Rubrik Underrubrik 

Kroppsbilden i relation till sig själv Fysiska förändringar 

Psykiska förändringar 

Känslor och upplevelser 

Kroppsbilden i nära relationer Kvinnlighet och relation till partnern 

Familjen 

Kroppsbilden i sociala sammanhang Normer och ideal 

Klädernas betydelse 

Arbete och sysselsättning 

 

Kroppsbilden i relation till sig själv 

Fysiska förändringar 

Den biologiska kroppen som kvinnor får vid födelsen blir plötsligt förändrad efter en 

mastektomi och detta leder till svårigheter att förhålla sig till omvandlingen av kroppen 

(Piot- Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). De estetiska aspekterna av mastektomin 

förändrade sättet att se på sig själv och mastektomin beskrevs som en hemsk stympning av 

kroppen (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012). Hälften av antalet kvinnor hade 

föredragit bilateral mastektomi istället för att enbart avlägsna ett bröst. Detta på grund av att 

de upplevde en kroppslig obalans och visuell disharmoni. Det ansågs även att bilateral 

mastektomi skulle ge en mer fysisk och psykisk balans i livet (Piot-Ziegler et al. 2010). En 

kvinna beskrev sin erfarenhet av att leva med ett bröst (Hill & White, 2008). 

”At the end of the day…it probably would have been easier if you lost two” (Hill & White, 2008, s.84). 
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Flertalet kvinnor rapporterades ha svårigheter med att konfrontera sig själva (Piot-Ziegler et 

al. 2010) och röra vid ärret som mastektomin gav (Manderson & Stirling, 2007). Ärret var ett 

synligt bevis på att de hade varit sjuka (Fallbjörk et al. 2012; Mckean, Newman & Adair, 

2013). En kvinna beskrev att hon var tvungen att samla mod till sig för att kunna se på sitt 

ärr. En annan kvinna beskrev att ärret ansågs vara hemskt, fult och onormalt (Crouch & 

McKenzie, 2000). 

Psykiska förändringar 

Mastektomi framkallar existentiella reflektioner som förändrad integritet (Piot-Ziegler et al. 

2010). Ökad självmedvetenhet och försämrat självförtroende rapporterades, många 

drabbades även av depression i någon form (Hill & White, 2008). Dessutom gav 

mastektomin en negativ påverkan på självkänslan och identiteten (Denford, Harcourt, Rubin 

& Pusic, 2011; Mckean et al. 2013). Yngre kvinnor som genomgått mastektomi hade sämre 

mental hälsa än äldre kvinnor som hade fått samma behandling (Figueiredo, Cullen, Hwang, 

Rowland & Mandelblatt, 2004). 

Känslor och upplevelser 

Det var en känslomässig balans att leva med en livshotande sjukdom och samtidigt få ett 

förändrat uteseende (Fang, Balneaves & Shu, 2010). Det beskrevs att behandlingen ansågs 

vara ett angrepp på kroppen (Chamberlain Wilmoth, 2001). Äldre kvinnor som genomgått 

mastektomi var mindre berörda av behandlingen och de beskrev att det inte hade någon 

större betydelse att mista ett bröst (Fallbjörk et al. 2012; Piot- Ziegler et al. 2010). 

Avlägsnandet av bröstet handlade om liv eller död och var något som gav säkerhet och 

skydd, men samtidigt beskrev de att mastektomin orsakade ett handikapp (Landmark & 

Wahl, 2002; Piot- Ziegler et al. 2010). 

” It´s a handicap for the rest of my life yes…But it´s not a handicap like some others” (Piot- Ziegler et 

al, 2010, s.493). 

En tid efter ingreppet kände de sig äcklade, hemska och illa till mods i den nya kroppen som 

de såg i spegeln (McKean et al. 2013). Det beskrevs vidare att de upplevde sig själva som 

fula, onormala och som ett fullkomligt monster och detta ansågs vara ett stort problem 



 

 

11 
 

(Manderson & Stirling, 2007). Det uppstod en stor sorg efter mastektomin och längtan över 

att återfå bröstet var avgörande för att få tillbaka självkänslan (Manderson & Stirling, 2007). 

Kroppsbilden i nära relationer 

Kvinnlighet och relation till partnern 

Brösten beskrevs vara kopplat till feminitet och sexualitet, förlusten och tomheten av att 

mista ett bröst gav en känsla av minskad kvinnlighet (Denford et al. 2011; Landmark & Wahl, 

2002; McKean et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010) som ofta påverkade den fysiska kontakten 

med partnern (Piot-Ziegler et al. 2010). Flertalet kvinnor upplevde att dynamiken 

förändrades i relationen (Hill & White, 2008) och det fanns en oro över hur inställningen till 

partnern skulle komma att vara när feminiteten hade försvunnit hos dem själva (Yeo et al. 

2004). De beskrev vidare att det fanns en rädsla över att chocka och göra andra människor 

illa i intima sammanhang (Piot-Ziegler et al. 2010). Det förekom även en osäkerhet över hur 

de skulle uppträda inför sin partner (Yeo et al. 2004). Även några år efter mastektomin var 

det ett problem med att vara intim med sin partner (Fallbjörk et al. 2012). Kvinnorna som 

hade minskad sexlust efter mastektomin var rädda över att bli lämnad av sin partner vilket 

medförde äktenskapsproblem (Sheppard & Ely, 2008). Oro över hur partnern skulle reagera 

efter behandlingen (Denford et al. 2011), gav upphov till att kvinnorna inte ville exponera sig 

nakna (Piot-Ziegler et al. 2010; Manderson & Stirling, 2007; Denford et al. 2011). Brösten 

symboliserade en stor del av vem de var och brösten var även en symbol för deras 

kvinnlighet (Crompvoets, 2006), mastektomin framkallade därmed en känsla av att bara vara 

hälften kvinna (Fallbjörk et al. 2012; Manderson & Stirling, 2007).  Samtidigt i Fallbjörk et al. 

(2012) menar en kvinna att hon fortfarande kände sig kvinnlig utan bröst, men detta berodde 

troligtvis på stödet från hennes partner. 

I´m still a woman, and I guess that´s very much thanks to my husband. …He likes me despite what 

I´ve been through….He loves me as I am and looks upon me as though I have only 1 breast left.” 

(Fallbjörk et al. 2012, s.45) 

Familjen 

De som hade barn åsidosatte ofta sina egna känslor kring sin kroppsbild och sina behov för 

att ta hand om problemen inom familjen. Detta beskrevs som positivt eftersom det hjälpte 

kvinnorna att skingra tankarna från den förändrade kroppsbild (Fang et al. 2010). Det 
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uttrycktes också att förlorandet av bröstet hämmade kvinnorna i att kunna delta i barnens 

olika aktiviteter för det fanns en oro över att vara annorlunda inför andra mödrar (McKean 

et al. 2013). Brösten var starkt förknippade med moderskap och fertilitet och mastektomin 

orsakade en identitetskris. De ansåg att amning skapade starka band mellan modern och 

barnet och denna speciella relation påverkades negativt efter att de genomgått mastektomi 

(Piot-Ziegler et al. 2010). 

Kroppsbilden i sociala sammanhang 

Normer och ideal 

Många uppgav att de hade svårigheter att förhålla sig till sociala normer och att konfronteras 

med dagens ideal i samhället (Piot-Ziegler et al. 2010). Det fanns en längtan att framstå som 

normal på det visuella planet eftersom de levde i en kultur där skönhet värdesattes högt 

(Crouch & McKenzie, 2000). Det upplevdes otroligt smärtsamt att vistas i samhället där de 

ständigt blev påminnda om deras förlorade bröst genom reklam av olika slag. Det 

framkallades även en viss aggression hos kvinnorna när de jämförde sig själva med andra, 

de upplevde också sig själva som obetydliga och meningslösa. Mastektomin gav automatiskt 

en avvikelse för vad som var socialt acceptabelt i samhället rörande en kvinnas utseende 

(Piot-Ziegler et al. 2010) de upplevde även att andra människor stirrade mer på deras bröst 

än på dem i sin helhet (Chamberlain Wilmoth, 2001). 

Klädernas betydelse 

Kvinnorna försökte låtsas som att inget hade hänt genom att klä sig och uppträda så normalt 

som möjligt i sociala sammanhang (Hill & White, 2008). Klädvalet var dock begränsat på 

grund av den kirurgiska behandling som de genomgått (Fallbjörk et al. 2012; Piot-Ziegler et 

al. 2010) och de beskrev även att kläderna inte passade lika bra som innan de genomgått 

behandlingen, kläderna var oftast för stora över bröstpartiet (Chamberlain Wilmoth, 2001). 

Det fanns en stor rädsla för att andra människor skulle upptäcka att de genomgått 

mastektomi (McKean et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). Rädslan yttrade sig i att de försökte 

dölja delar av sin kropp (Piot-Ziegler et al. 2010) genom att ofta bära en scarf över 

bröstpartiet (Landmark & Wahl, 2002). 
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Arbete och aktiviteter 

För att kunna leva ett så normalt liv som möjligt var det viktigt att ha ett arbete och 

ensysselsättning. För att inte bli särbehandlad på arbetsplatsen, valde dock kvinnorna att 

vara så diskreta som möjligt med den kirurgiska behandling de genomgått och sin hälsa. De 

ville att deras arbetskamrater skulle se på dem såsom de var innan mastektomin (McKean et 

al. 2013). Det visade sig däremot i en annan studie att kvinnorna ville isolera sig från 

omvärlden efter mastektomin (Hill & White, 2008). En annan viktig aspekt var att göra 

motion till en vardaglig rutin för att på ett bättre sätt kunna hantera förlusten av brösten 

(Chamberlain Wilmoth, 2001) trots att en del vardagliga aktiviteter uttrycktes vara obekväma 

att utföra, såsom att gå på gym eller vistas i badhus (McKean et al. 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då mastektomi oftast kompletteras med adjuvant behandling, kan detta ha påverkat 

deltagarna både fysiskt och psykiskt och kan i sin tur haft en effekt på hur de upplever sin 

kroppsbild. I föreliggande studie valdes att enbart undersöka hur kvinnor upplever sin 

kroppsbild efter mastektomin utan att ta hänsyn till den adjuvanta behandlingens påverkan 

på kroppsbilden, detta kan ha haft konsekvenser i studiens resultatadel. 

Hos författarna krävdes ett antal ställningstaganden däribland till ordet body image. 

Författarna valde att definiera detta begrepp närmast till svenska ordet kroppsbild med 

utgångspunkt från Shilders definition. Flertalet av de utvalda artiklarna som granskats har 

använts sig av ordet body image och deras definition av ordet body image har inte alltid 

framkommit i studien. Således kan ordet body image haft en annan innebörd för deltagarna i 

de utvalda artiklarna och detta kan ha påverkat den aktuella studies resultatdel på ett 

negativt sätt.  

Det framkom inte i alla utvalda artiklar vilken typ av mastektomi kvinnorna hade 

genomfört, detta var något författarna till föreliggande studie valde att förbise då det inte 

ansågs vara intressant att ta hänsyn till på grund av att studiens syfte inte var att jämföra 

kroppsbilden vid olika typer av mastektomier. Författarna valde således att utgå från att 

kvinnor kan uppleva samma känslor som beskrivits i resultatdelen oavsett vilken typ av 

mastektomi som utförts.  
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Artiklar söktes i tre olika databaser samt utifrån manuell sökning för att söka litteratur från 

flera olika källor, vilket författarna anser vara positivt för att bland annat försöka undvika 

bias och som är i enlighet med Willman et al. (2011, s. 71). Utvalda artiklar, som är med i 

resultatdelen är både av kvantitativ samt kvalitativ ansats, vilket ses som en stärkande 

punkt. Detta på grund av att det ger en vidare mångfald av kvinnors upplevelser utifrån 

flera olika typer av analysmetoder. Artikelsökningarna i de olika databaserna var begränsade 

och det användes endast vissa avsedda ord utifrån studiens syfte i varje databas. Enligt 

Östlundh (2012, s. 72) beskrivs att för att få bästa möjliga resultat bör det undvikas att 

kombinera flera olika sökord. PsycInfo beskrivs vara en databas som innehåller psykiatriska 

områden (Friberg, 2012a, s. 84). Det kunde således gett ett vidare sökresultat om andra 

ordstammar valts vid sökningen som var mer lämpad att användas i den databasen. 

Sökningen som gjordes i Pubmed och som presenteras i Tabell 1 visar på 153 antal träffar. 

Många artiklar förkastades vid denna sökning på grund av att många artiklar handlade om 

bröstrekonstruktion samt att det förekom dubbletter av några artiklar. 

Vid databassökningarna begränsades sökningarna till en tidsperiod på 14 år och i enlighet 

med Östlundh (2012, s.74) skall vetenskapligt material vara färskvara. Dessutom menar 

Östlundh (2012, s.74) att avgränsningar i tid är bra att börja med vid sökningar av 

vetenskapligt material där äldre material inte är intressant. I litteraturstudiens resultatdel 

användes artiklar från åtta olika länder, vilket anses som en styrka. Vid databassökningarna 

inkluderades endast engelska artiklar då författarna till föreliggande studie enbart 

behärskade det engelska språket, bortsett från modersmålet. Detta kan ses om en svaghet då 

det kan finnas en viss risk för fel och misstolkning i översättningen. 

Dessutom inkluderades artiklar med kvinnor från olika kulturer och med olika religioner 

samt utifrån olika åldersgrupper. Författarna eftersträvade denna mångfald för att få en 

bredare bild över kvinnors upplevelser av deras kroppsbild, utan att begränsa sig till kultur, 

nationalitet eller ålder. Samtliga inkluderade artiklar var granskad av en etisk kommittee 

eller förde etiska resonemang, detta anses dessutom vara en viktig del i vetenskaplig 

forskning (Polit & Beck, 2012, s.152-171).  

Citat användes i resultatdelen i studien, vilket stärker trovärdigheten (Chekol, 2012, s.100). 
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Majoriteten av artiklarna som var med i studien var av Grad I, vilket styrker resultatet. De få 

antal artiklar som graderades som Grad II med Carlsson & Eimans bedömningsmallar (2003) 

var något bristfälliga i sin metodbeskrivning eller i sin diskussionsdel, dock ansågs 

resultatdelen innehålla så pass viktig information att de var relevanta att använda sig av. 

I studiens bakgrund redovisas tillvägagångssättet för diagnos av bröstcancer. Där har 

författarna till studien hänvisat till Bröstcancerföreningarnas riksorganisation-[BRO]. För att 

få information om internetsidans revideringsdatum kontaktades publiceringsansvarig via 

telefon samt via mail. Det kan dock ses som en svaghet att uppgifter är tagna från en 

intresseorganisation till studiens bakgrund. 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie anses mastektomi vara en fruktansvärd stympning av kroppen. 

Liknande resultat återfinns i studien Bredin (1999) där kvinnorna beskriver att mastektomin 

är en amputation som ger en deformerad kropp och ett groteskt utseende. Thomas-MacLean 

(2004) menar att det är en självklarhet att utseendet förändras, men när några år passerat kan 

det förändrade utseendet lättare accepteras och livet fortsätter som vanligt. Enligt Price 

(1990, s. 125) ska sjuksköterkor ha förståelse för att den ena amputationen inte är den andra 

lik vare sig för sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete eller för patienterna, därför ska 

patienter behandlas individuellt. Price (1992) menar att en förändrad kroppsbild är en helt 

och hållet personlig upplevelse och något som patienterna handskas med på olika sätt. För 

att möta dessa olika upplevelser behövs ett patientcentrerat arbetssätt där varje kvinna ges 

möjlighet och förutsättningar att beskriva sin individuella upplevelse anser författarna. 

Enligt Kirkevold (2009, s.132) menar Travelbee att sjuksköterskor bör se till individens 

personliga upplevelse av sjukdom och lidande. ICN:s etiska kod beskriver att en utav de fyra 

grundläggande ansvarområdena för sjuksköterskor är att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Därför bär sjuksköterskor ett ansvar i att lindra lidandet för 

patienterna och för att få reda på vad som anses som lidande hos patienten, måste man tala 

med patienten, menar författarna. Kirkevold (2009, s.132) beskriver vidare att Travelbee 

anser att kommunikation är en av sjuksköterskornas starkaste redskap. Socialstyrelsen 

(2013a) redogör att patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården skall ges med 

lyhördhet till patienten. Författarna till studien anser att genom att visa lyhördhet för 
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patienten får man en djupare förståelse och utifrån det kan man hjälpa och stödja patienten i 

sin situation.  

Resultatet i den aktuella litteraturstudien visar även att många kvinnor led av depression i 

någon form. Liknande resultat återfinns i studien av Kadela Collins et al. (2010) som visar att 

de flesta kvinnor som genomgår mastektomi drabbas av depression av något slag. Även 

Cullberg (2006, s.124) beskriver att kvinnor som till följd av bröstcancer avlägsnar ett eller 

båda brösten kan reagera med depression därför att de oftast upplever sig själva som 

stympad och detta leder till minskad attraktion. Earle och Neville (2004) visar att 

cancerpatienter som hade uppföljning av onkologer, sjuksköterskor samt psykologer mådde 

betydligt bättre i jämförelse med dem som enbart hade onkologisk hjälp. Detta visar att 

behovet finns för kvinnor att få stöd och hjälp av flera olika professioner en tid efter sin 

mastektomi, menar författarna av litteraturstudien. 

Åldern visade sig ha betydelse för den mentala hälsan efter mastektomin. Kadela Collins et 

al. (2010) och Metcalfe et al. (2012) visar att yngre kvinnor hade mer problem med depression 

och ångest över kroppsbilden efter mastektomi. Det tror författarna till den aktuella studien 

beror på att media ständigt anspelar på lättklätt och naket och som yngre kvinna påverkas 

de möjligtvis lättare av detta. Vidare anser författarna att sjuksköterskor måste våga tala 

öppet med kvinnorna om just detta ämne för att få veta deras personliga upplevelse och 

kunna möta patienterna i deras situation. 

I den aktuella studien framkommer det att kvinnorna känner en stor sorg över att ha förlorat 

bröstet och känslor som att vara ful, hemsk, äcklad och onormal uppstår efter mastektomin. 

Författarna till studien anser att sorgen som kan uppstå efter att ha förlorat en kroppsdel, 

kan påverka många andra faktorer. Exempelvis kan självkänslan och identiteten påverkas 

negativt av sorgen, oavsett vilka faktorer som påverkas av sorgen hos kvinnorna, så tar detta 

olika lång tid att bearbeta hos varje individ. Detta styrker Price (1990, s.49) som menar att 

sorgeprocessen som kan inträffa efter amputation tar olika lång tid att bearbeta hos varje 

individ. Cullberg (2006, s.124) beskriver att brösten är för många kvinnor en viktig psykisk 

funktion för självkänslan och ju skörare självkänsla och identitet en individ har desto lättare 

uppstår psykiska reaktioner, såsom ängslan och sorg i efterförloppet.  
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Resultatet visar även att det fanns en stor längtan att återfå sitt bröst. Författarna till studien 

tror att det är viktigt att bli erbjuden bröstrekonstruktion eller få möjlighet att använda 

bröstprotes för att kunna känna sig normala igen. Fang, Shu och Fetzer, (2011) visar att 

kvinnor som postoperativt får möjlighet att använda protes eller genomgå 

bröstrekonstruktion kan hjälpa dem att känna sig mer normala och på så vis få kvinnorna att 

må bättre.  

I föreliggande studie påvisas att brösten kopplas ihop med feminitet samt sexualitet och 

mastektomin medförde minskad feminitet som ofta påverkade relationen till sin partner. De 

upplevde även en stor oro att exponera sig nakna. Bredin (1999) beskriver att kvinnans 

relation till andra påverkas på ett negativt sätt efter mastektomin. Cullberg (2006, s.124) 

beskriver att, lättare obehagskänslor för att visa sig naken uppträder hos kvinnor som 

genomgått mastektomi. Avis, Crawford och Manuel (2004) visar däremot att kvinnors nära 

relationer inte påverkades nämnvärt av mastektomin, genom cancerbehandlingen stärktes 

banden med dess partner och sexlivet förbättrades för ett fåtal kvinnor. 

Något som visas i studiens resultatdel var att kvinnorna hade svårigheter att vistas i 

samhället eftersom de där ständigt konfronterades genom olika typer av reklam. Författarna 

tror att eftersom reklam ute i samhället ofta anspelar på lättklätt och naket så kan de medföra 

en viss påverkan hos dem. Sjuksköterskor måste därför ha ett helhetsperspektiv när de 

vårdar dessa patienter så att de inte fastnar i ett medicinskt och somatiskt perspektiv utan att 

de också är medveten om samhällets yttre påverkan på dessa kvinnor. 

Litteraturstudiens resultat visar att ett arbete och en sysselsättning var betydelsefullt för 

dessa kvinnor.  Även Avis, Crawford och Manuel (2004) visar i deras studie att ett arbete 

ansågs vara viktigt, för där fick kvinnorna stöd ifrån arbetskollegor och detta var avgörande 

för självförtroendet och självkänslan, dock fanns en rädsla över att söka nytt arbete och möta 

nya människor.  

Stang och Mittelmark (2008) belyser hur kvinnor som genomgått mastektomi inte fick den 

information om bröstcancer eller dess behandling som de ansåg sig behöva. Enligt Cooper, 

Loeb och Smith, (2010) lever cancerpatienter längre idag än vad de gjorde tidigare. 

Författarna till studien menar att eftersom överlevnaden av bröstcancer ökar och kommer 
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med all sannolikhet bli bättre i framtiden i takt med att utvecklingen går framåt, så kommer 

det innebära ett ökat behov av metoder och resurser för att möta alla dessa kvinnor. Cooper 

et al. (2010) anser att i vården av varje cancerpatient bör det finnas en plan för uppföljning, 

som kontinuerligt uppdateras med de senaste rekommendationerna.  

Crockford, Holloway och Walker (1993) redogör för behovet av att en kontaktsjuksköterska 

bör tillämpas i vården till varje bröstcancerpatient, något som även Socialstyrelsen (2013) 

anser. Författarna till studien tycker det är viktigt att det finns en bra relation mellan patient 

och sjuksköterska, detta kan leda till att patienten känner mer förtroende till 

sjuksköterskorna. Genom att tillämpa en kontaktsjuksköterska skapas en relation och 

förtroende möjligtvis lättare tror författarna. Kirkevold (2009, s.136) beskriver att Travelbee 

anser att det är sjuksköterskorna som ansvarar över att en relation etableras mellan dem och 

patienten. 
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Slutsats 

Litteraturstudien belyser kvinnors upplevelse av sin kroppsbild efter att ha genomgått 

mastektomi. Många upplever individuella kroppsbildsförändringar både fysiskt, psykiskt 

och i sociala sammanhang.  Litteraturstudien visar även att ålder har en stor betydelse i 

efterförloppet. Behovet av stöd och information är viktigt för kvinnor innan de genomgår 

mastektomi. De måste få information om behandlingen och vad de kan förvänta sig efter 

operationen samt vilken påverkan operationen kan ha på det dagliga livet. För att öka 

förståelsen av den förändrade kroppsbilden som uppstår hos kvinnorna efter mastektomi är 

det viktigt att sjuksköterskor informerar patienten både muntligt och skriftligt vid flera 

tillfällen. Resultatet i föreliggande litteraturstudie kan användas i omvårdnadsarbetet för att 

öka medvetenheten om upplevelsen hos kvinnor efter mastektomi. Det är svårt att bedöma 

om en negativ kroppsbild enbart är ett resultat av mastektomi, därför är det utifrån 

framkommet resultat förslag om vidare forskning på kvinnors kroppsbild pre- och 

postoperativt för att se huruvida mastektomin påverkat kroppsbilden. 
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Bilaga 1. Översikt av utvalda artiklar, artikelmatris

Författare, År-

tal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgransk-

ning 

Chamberlain 

Wilmoth 

 

2001 

 

USA 

The aftermath 

of breast can-

cer: An altered 

sexual self 

Var att beskriva 

aspekterna av sexuali-

tet som var betydelse-

fulla hos kvinnor som 

genomgått bröst can-

cer behandling 

Kvalitativ 

studie 

Grounded Theory 

 

Enskilda berättande 

intervjuer med 

deltagarna som 

spelades in 

18 kvinnor som 

var mellan 35-

68 år. Tiden 

sedan behand-

lingen var mel-

lan 6 månader 

till över 10 år.  

Mastektomi upp-

levdes som ett 

angrepp på krop-

pen. Kvinnorna 

upplevde att 

andra människor 

tittade mer på 

deras bröstparti 

istället för på 

kvinnan i sin hel-

het. Kläderna 

passade inte lika 

bra som innan 

behandlingen. 

Motion gjordes till 

en vardaglig rutin 

90%, Grad I med 

Carlsson & Eimans 

bedömningsmall 

för kvalitativa 

studier 

Crompvoets 

 

2006 

 

Australien 

Comfort, Con-

trol or Con-

formity: Wom-

en who choose 

breast recon-

struction fol-

lowing mastec-

tomy. 

Att undersöka kvin-

nors resonemang 

kring val av bröstre-

konstruktion och ki-

rurgi. 

Kvalitativ 

studie 

 

Explorativ design 

 

Forskarna var när-

varande vid två 

olika stödgrupper 

för cancerdrabbade 

och beskådade 

samt lyssnade på 

kvinnornas berät-

telser. 

5 kvinnor som 

var mellan 33-

53 år och hade 

genomgått 

mastektomibe-

handling. 

Brösten var starkt 

förknippade med 

vem hon var som 

kvinna 

75%, Grad II med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 
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Författare, Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgransk

ning 

Crouch & 

McKenzie 

 

 

2000 

 

 

Australien 

Social realities of 

loss and 

suffering 

following 

mastectomy 

Att förstå 

kvinnors känslor 

och upplevelser 

efter att ha 

genomgått 

mastektomibeha-

ndling 

Kvalitativ 

studie. 

 

Grounded theory 

 

Varje deltagare 

intervjuades 2ggr, 

med 6-8 v 

mellanrum. 

Första intervjun 

var mer 

samtalande och 

den andra 

intervjun var 

strukturerad 

upplagd. 

7 deltagare som var 

målmedvetet utvalda. 

Alla deltagare hade 

genomgått mastektomi 

En kvinna var 

tvungen att 

samla mod till 

sig för att kunna 

se på sitt ärr som 

mastektomin 

gett. Ärret 

upplevdes som 

fult och 

onormalt. De 

hade en längtan 

att framstå som 

normal igen 

eftersom 

skönheten 

värdesattes högt 

i den kultur de 

levde i. 

77%, Grad II med 

Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 

Denford, 

Harcourt, Rubin 

& Pusic 

 

 

2010 

 

 

USA 

Understanding 

normality: a 

qualitative 

analysis of breast 

cancer patients 

concepts of 

normality after 

mastectomy and 

reconstructive 

surgery 

Var att 

undersöka olika 

begrepp av 

normalitet hos 

ett urval av 

cancerpatienter 

som väljer 

rekonstruerad 

kirurgi efter 

mastektomi 

Kvalitativ 

studie 

Temainriktad 

analys 

 

Semistrukturerad

e intervjuer som 

spelades in och 

översattes 

35 kvinnor som blivit 

diagnotiserad med 

bröstcancer och var 

mellan 35-50+ år. 

Självkänslan och 

identiteten avtog 

samt att 

kvinnorna fick 

känslan av att 

feminiteten 

försvann. De var 

även oroliga över 

männens 

reaktioner efter 

mastektomin. 

75%, Grad II med 

Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 
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Författare, Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgransk

ning 

Fallbjörk, 

Salander & 

Rasmussen 

 

 

2012 

 

 

Sverige 

From ”No big 

deal” to ”Losing 

oneself” 

Att beskriva hur 

kvinnor som har 

förlorat ett bröst 

pga. bröstcancer 

berättar hur 

detta har 

påverkat deras 

liv och deras 

tankar om 

bröstrekonstrukti

on 

Kvalitativ 

studie 

Tematisk analys 

 

Berättande 

intervjuer som 

spelades in och 

översattes. 

Intervjuerna 

kompletterades 

med anteckningar 

som forskarna 

skrivit i samband 

med intervjuerna 

15 kvinnor som 

genomgått mastektomi 

och var mellan 39-69 

år. 

Kvinnorna kände 

att mastektomin 

gav en hemsk 

stympning av 

kroppen. Äldre 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi 

ansåg inte att det 

var någon större 

betydelse att 

mista bröstet. 

Stödet från 

partnern gjorde 

att kvinnan 

kände sig mer 

feminin. 

Klädvalet var 

begränsat. Det 

rapporterades 

om att det var 

svårigheter att 

vara intim med 

sin partner några 

år efter 

mastektomin. 

Ärret var bevis 

på sjukdom. 

90%, Grad I med 

Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 
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Författare, 

Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskni

ng 

Fang, 

Balneaves & 

Shu 

 

 

2010 

 

 

Taiwan 

”A struggle 

between 

vanity and 

life” 

Var att förstå 

upplevelsen hos 

Taiwanesiska 

kvinnor med 

bröstcancer som 

väljer 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomin 

samt undersöka 

påverkan av deras 

sociala och 

kulturella 

sammanhang 

Kvalitativ 

studie 

Hermeneutisk 

Fenomenologisk 

 

Djupgående 

intervjuer som 

spelades in och 

översattes 

7 kvinnor som var 

mellan 36-52 år 

och hade 

genomgått 

bröstrekonstruktio

n relaterat till 

mastektomi 

Kvinnorna ansåg att det 

var en balans att leva 

med en livshotande 

sjukdom och samtidigt 

få ett förändrat 

utseende. Kvinnorna 

åsidosatte sina egna 

känslor framför sina 

familjemedlemmars 

behov.  

90%, Grad I med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 

Figueiredo, 

Cullen, 

Hwang, 

Rowland & 

Mandelblatt 

 

 

2004 

 

  

USA 

Breast 

cancer 

treatment 

in older 

women: 

does 

getting 

what you 

want 

improve 

your long-

term body 

image and 

mental 

health? 

Att utvärdera om 

likhet mellan 

bemötandet och 

behandling 

förutspår 

kroppsuppfattning 

som i sin tur 

påverkar den 

psykiska hälsan hos 

äldre kvinnor 

Kvantitativ 

Deskriptiv  

 

 

. 

 

 

Longitudinell, 

kohort studie 

 

Kontrollgrupp 

& interventions-

grupp. 

563 kvinnor som 

gjort 

bröstbevarande 

kirurgi eller 

mastektomi. 

 

Yngre kvinnor hade 

sämre mental hälsa efter 

sin mastektomi än äldre 

kvinnor som genomgått 

samma behandling 

87%, Grad  I 

genom Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 
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Författare, Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgransk

ning 

Hill & White 

 

 

2008 

 

 

Australien 

Exploring 

women´s 

experiences of 

tram flap breast 

reconstruction 

after mastectomy 

for breast cancer. 

Att utforska och 

beskriva 

kvinnors 

erfarenhet av 

bröst -

rekonstruktion 

efter mastektomi 

Kvalitativ studie 

 

 

Hermeneutisk 

analys användes 

för att tolka dess 

innebörd. 

 

Semistrukture-

rade  

 intervjuer som 

skedde 

individuellt 

 

 

10 kvinnor 

deltog, som hade 

genomgått 

operation inom 

tiden 6-24 mån. 

En kvinna ansåg 

att det vore 

bättre att få 

bilateral 

mastektomi. 

Ökad 

självmedvetenhe

t och försämrat 

självförtroende 

rapporterades. 

De ville isolera 

sig från 

omvärlden. 

Dynamiken i 

äktenskapet hade 

förändrats. De 

ville dölja det 

som hänt genom 

att försöka 

uppträda och klä 

sig så normalt 

som möjligt i 

samhället. 

Depression 

förekom hos 

kvinnorna efter 

behandlingen 

87%, Grad I med 

Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier. 
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Författare, Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgransk

ning 

Landmark & 

Wahl 

 

 

2002 

 

 

Norge 

Living with 

newly 

diagnosed 

breast cancer: a 

qualitative 

study of 10 

women with 

newly 

diagnosed 

breast cancer 

Att beskriva 10 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

bröstcancer 

Kvalitativ studie Grounded 

Theory 

 

Djupgående 

intervjuer som 

spelades in 

10 kvinnor som var 

39-69 år och som 

nyligen 

diagnotiserats med 

bröstcancer och 

genomgått total 

mastektomi av ett 

bröst. Tiden från 

diagnos varierade 

från 4-19 månader. 

Att ta bort brösten 

handlar om liv 

eller död för 

kvinnorna, dock 

orsakade det ett 

slags handikapp.  

Brösten 

symboliserade 

sexualitet och 

feminitet. 

Kvinnorna 

kamouflerade sig 

ofta med en scarf 

för att andra inte 

skulle upptäcka. 

83%, Grad I med 

Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 

Mandersson & 

Stirling 

 

 

2007 

 

 

Australien 

The absent 

breast: Speaking 

of the 

mastectomied 

body 

Var att beskriva 

hur kvinnor 

upplever sin 

kropp efter 

mastektomi 

Kvalitativ studie Tematisk analys 

 

20 st deltagare 

intervjuades 

samt 18 st 

besvarade ett 

frågeformulär. 

Intervjuerna 

spelades in och 

översattes 

Sammanlagt 38 

deltagare var med i 

studien. 

Deltagarna var 

mellan 35-78 år och 

hade genomgått 

mastektomi pga. 

bröstcancer. 

Det var svårt för 

kvinnorna att röra 

vid sitt ärr. De 

kände sig som ful, 

onormal och som 

ett monster vilket 

de upplevde som 

ett problem. De 

upplevde även en 

sorg, de ville få 

tillbaka bröstet för 

att kunna återfå 

sin självkänsla.  

71%, Grad II med 

Carlsson & 

Eimans 

granskningsmall 

för kvalitativa 

studier 
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Författare, 

Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgra

nskning 

McKean, 

Newman & 

Adair 

 

 

2013 

 

 

England 

Feeling like me 

again: a 

grounded 

theory of the 

role of breast 

reconstruction 

surgery in self 

image 

Var att utveckla en 

teoretisk förståelse 

hur 

bröstrekonstruktion 

påverkar kvinnans 

självbild 

Kvalitativ 

studie 

Grounded theory 

 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. De 

digitala 

inspelningarna av 

intervjuerna 

överfördes till 

röstfiler i datorn 

och översattes 

10 st kvinnor 

deltog som var 

mellan 31-60 år. 

Alla kvinnor 

hade genomgått 

mastektomi 

med 

efterföljande 

rekonstruktion 

Självkänslan och 

identiteten påverkades 

negativt. Ärret var en 

påminnelse om att de 

hade varit sjuka. De 

upplevde sig själva som 

äcklad och hemsk. 

Kvinnorna hade 

svårigheter med att vara 

delaktig i barnens 

aktiviteter då de kände 

sig annorlunda inför 

andra mödrar. Att ha ett 

arbete och en 

sysselsättning var 

viktigt, men kvinnorna 

ville vara diskret med 

sin behandling då de var 

rädda att bli 

särbehandlad. Vissa 

vardagliga aktiviteter 

var obekväma att utföra. 

90%, Grad I 

med 

Carlsson & 

Eimans 

gransknings

mall för 

kvalitativa 

studier 
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Författare, 

Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 

Deltagare Huvudresultat Kvalitets-

granskning 

Piot-Ziegler, 

Sassi, Raffoul & 

Delaloye 

 

 

2010 

 

 

Schweiz 

Mastectomy, 

body 

deconstruction, 

and impact on 

identity: A 

qualitative 

study 

Var att 

undersöka hur 

kvinnor 

upplever 

mastektomi 

samt att 

undersöka 

effekterna av 

kirurgisk 

behandling på 

deras kropp 

Kvalitativ 

studie 

Tematisk analys 

liknande 

fenomenologisk 

 

3 longitudinella, 

semistruktureran

de intervjuer 

genomfördes, 

men endast den 

första intervjun 

med varje kvinna 

presenterades i 

denna studie 

 

 

19 kvinnor 

deltog som 

alla hade 

diagnotiser

ats med 

bröstcancer 

och som 

skulle 

genomgå 

mastektomi

. Ålder på 

deltagarna 

var mellan 

37-62 år. 

Kvinnorna visste inte hur de skulle 

förhålla sig till den ”nya” kroppen. De 

föredrog att få en bilateral mastektomi 

för att slippa obalans och disharmoni. 

Svårt att se på sig själv på grund av 

ärret. Mastektomin gav existentiella 

reflektioner såsom förändrad 

integritet. Äldre kvinnor var mindre 

berörda av sin mastektomi. Brösten 

var förknippade med sexualitet och 

feminitet och därför påverkades 

relationen efter behandlingen. Rädsla 

fanns över att chocka och göra andra 

människor illa. De ville inte exponera 

sig för sin partner. Brösten var 

förknippade med moderskap och 

fertilitet. Det var svårt att förhålla sig 

till samhället och sociala normer där 

reklam påminde dem om deras 

förlorade bröst. De försökte dölja sin 

kropp. Förmågan att amma och 

relationen till barnet förändrades. Den 

biologiska kroppen förändrades. 

 

85%, Grad I 

med 

Carlsson & 

Eimans 

gransknings

mall för 

kvalitativa 

studier 
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Författare, 

Årtal,  

Land 

Titel Studiens syfte Design Analys, 

Metod 
Deltagare Huvudresultat Kvalitetsgranskning 

Sheppard & 

Ely 

 

 

2008 

 

Australien 

Breast cancer 

and sexuality 

Var att under-

söka hur för-

hållandet på-

verkas av 

mastektomi 

Kvalitativ 

studie 

Tematisk analys-

process 

 

Semistrukturerade 

frågor i djupgå-

ende intervjuer 

som spelades in 

och översattes till 

text. 

 

 

4 deltagare sam-

manlagt, 1 kvinna 

som diagnotiserats 

med bröstcancer 

och genomgått 

mastektomi samt 

hennes partner, 

1kvinna var sex-

rådgivare samt 

den fjärde deltaga-

ren var en man 

som var support i 

en cancerorgani-

sation 

Rädsla fanns över 

att bli lämnad av 

sin partner och 

minskad sexlust 

rapporterades, 

detta påverkade 

äktenskapet. 

75%, Grad II med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvalitativa studier 

Yeo, Kwan, 

Teo, Wong, 

Hin & 

Johnsson, 

 

 

 2004 

 

 Kina 

Psychosocial 

impact of 

breast cancer 

surgeries in 

chinese pa-

tients and their 

spouses 

Denna pilot-

studie granskar 

psykosociala 

effekterna av 

olika former av 

bröstcancer -

kirurgi på kine-

siska patienter 

och deras ma-

kar 

Kvantitativ 

studie 

 

 

Pilotstudie 

Kontrollgrupp & 

intervensions-

grupp. 

19 frågor och en 

4 punkt skala. 

 

Egna berättelser  

26 kvinnor som 

hade gjort bröst 

rekonstruktion 

och 36 kvinnor 

som enbart hade 

gjort mastektomi 

De uttryckte osä-

kerhet hur de 

skulle uppträda 

inför partnern när 

feminiteten nu 

hade försvunnit. 

De rapporterade 

även att det fanns 

en oro över hur 

deras inställning 

till partnern skulle 

vara när feminite-

ten försvunnit. 

85%, Grad I, genom 

granskning med 

Carlsson & Eimans 

granskningsmall för 

kvantitativa studier 
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Bilaga 2: Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod 
 
 

Poängsättning                                               0                     1                  2               3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad I:80%, Grad II: 70%, Grad III: 60% 

 

 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

 
Introduktion 

 
Saknas 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

 
Syfte 

 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 
 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Triangulering 

Triangulering 

 
 

Ej angiven 

Saknas 

 
 
Knapphändig 

  Finns 

 
 

Medel 

 
 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 
 

Ej acceptabel 

 
 

Låg 

 
 

Medel 

 
 

God 

Patienter med 

bröstcancer 

 
 

Ej undersökt 

 
 

Liten andel 

 
 

Hälften 

 
 

Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Kvalitet på analysmetod 

Analys saknas 

Ja  

Saknas 

 

 
 

Nej 

Låg 

 

 

    Medel 

 

 

  Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 
 

Saknas 

 
 

Otydlig 

 
 

Medel 

 
 

Tydlig 

s 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 
 

Saknas 

 
 

Mindre bra 

 
 

Bra 

 
 r at   
Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 
Ej acceptabel Låg Medel God 

 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

 
 

Saknas 

 
 

Låg 

 
 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 
 

Slutsats saknas 

 
 

Låg 

 
 

Medel 

 
 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 p) p p p p 

 p 
% 

 Grad 
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Bilaga 3: Modifierad bedömningsmall för artiklar med kvantitativ metod 
 
 

Poängsättning                                           0                     1                  2               3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad I: 80%, Grad II: 70%, Grad III: 60% 

 

 
Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 

 
Saknas 

 
1/3 

 
2/3 

 
Samtliga 

 
Introduktion 

 
Saknas 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

 
Syfte 

 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 
 
Metod 

    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 
 

Ej angiven 

 
 
Knapphändig 

 
 

Medel 

 
 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 
 

Ej acceptabel 

 
 

Låg 

 
 

Medel 

 
 

God 

Patienter med 

bröstcancer 

 
 

Ej undersökt 

 
 

Liten andel 

 
 

Hälften 

 
 

Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 
 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 
 

Saknas 

 
 

Otydlig 

 
 

Medel 

 
 

Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 
 

Saknas 

 
 

Mindre bra 

 
 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
 
Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

 
 

Saknas 

 
 

Låg 

 
 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 
 
Slutsatser 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 
 

Slutsats saknas 

 
 

Låg 

 
 

Medel 

 
 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47 p) p p p p 

 p 

% 
 Grad 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 

 

Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande enhet Underrubrik Rubrik 

The aesthetic aspects of the 

mastectomy had a profound impact 

on their self and were described as a 

horrifying mutilation of the body 

(Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 

2012). 

De estetiska aspekterna av 

mastektomin hade en stor inverkan 

på hur de såg på sig själva och 

beskrevs som en hemsk stympning 

av kroppen 

Fysiskt Kroppsbilden i relation till sig själv 

Mastectomy provokes existential 

reflections about the deconstruction 

of the body integrity (Piot- Ziegler et 

al., 2010) 

Mastektomi framkallar existentiella 

reflektioner som förändrad integritet 

Psykiskt Kroppsbilden i relation till sig själv 

Women described feeling that they 

were only half a woman (Fallbjörk et 

al., 2012) 

Kvinnorna beskrev att mastektomin 

framkallade känslan av att bara vara 

hälften kvinna  

Kvinnlighet Kroppsbilden i nära relationer 

 

 


