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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor över hela 
världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor i bröstcancer varje dag. Den kurativa 
behandlingen för bröstcancer är kirurgi. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp som 
innebär att det drabbade bröstet avlägsnas. Varje individ har en personlig och 
individuell livsvärld, därför upplevs situationer på olika sätt av olika människor. 
Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av livet efter genomförd mastektomi i samband 
med bröstcancer. Metod: Examensarbetet är en kvalitativ litteraturöversikt och vid 
analys tillämpades kvalitativ analys med en induktiv ansats. Resultat: Resultatet 
grundades på tolv artiklar som visade att kvinnor som genomfört en mastektomi 
upplevde en förändrad identitet, kvinnlighet, sexualitet och ett förändrat moderskap. 
Förändringar i relationer samt i det vardagliga livet förekom. Kvinnorna upplevde att 
stödet från omgivningen var en stor del i acceptansen av den nya, förändrade kroppen. 
Kvinnor kände tacksamhet och glädje över att fortfarande vara vid liv, de fick även en 
förändrad syn på livet. Slutsats: De kvalitativa artiklarna gav ett beskrivande resultat 
om hur kvinnor upplevt en genomförd mastektomi i samband med bröstcancer. 
Resultatet kan ge vårdpersonal en ökad kunskap och förståelse för kvinnor som 
genomgått en mastektomi.  
 
Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, livsvärldsteorin, upplevelser, känslor 

  



 

 

Summary  
 
Title: Women´s experience of life after mastectomy in association with breast cancer. 
 
Background: Breast cancer is the most common cancer diagnosis in women 
worldwide. About 20 women get breast cancer every day in Sweden. The curative 
treatment for breast cancer is surgery. Mastectomy is a surgical operation that removes 
the affected breast. All individuals have a personal and individual lifeworld, therefore 
they experience situations differently. Aim: To illuminate women's experience of life 
following mastectomy in association with breast cancer. Method: The thesis is a 
qualitative review of literature with a qualitative analysis where an inductive approach 
was applied. Result: The result was based on twelve articles that showed that women 
who underwent a mastectomy experienced a changed identity, femininity, sexuality 
and motherhood. Changes in relationships, as well as everyday life occurred. The 
women felt that the support from the surroundings was a big part of the acceptance of 
the new, changed body. Women also felt gratitude and joy about still being alive, they 
also had a changed view of life. Conclusion: The qualitative articles gave a descriptive 
result about how women experienced a mastectomy in association with breast cancer. 
The result can give healthcare professionals an increased knowledge and 
understanding of women who have undergone a mastectomy. 
 
Keywords: Breast cancer, mastectomy, lifeworld theory, experiences, feelings 
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Inledning 
Att få beskedet bröstcancer är en livsomvälvande händelse som i ett ögonblick kan 
förändra en persons liv. Bröstcancer innebär många olika livsförändringar, fysiska 
såväl som psykiska (Coward & Kahn, 2005). Idag är bröstcancer den näst vanligaste 
cancerformen i Sverige, där ungefär 20 kvinnor insjuknar varje dag. Varje år ställs över 
9 400 bröstcancerdiagnoser i Sverige (Lidbrink & Andersson, 2018). Mastektomi är en 
vanlig del av bröstcancerbehandlingen. Mastektomi innebär avlägsnande av ett eller 
båda brösten, antingen helt eller delvis (Bergh, Brandberg, Ernberg, Fürst & Hall, 
2007; Manderson & Stirling, 2007). 
 

Kvinnans bröst har alltid haft en betydande del för kvinnligheten och 
identitetsskapandet. En bröstcancerdiagnos kan vara livshotande men även hotande 
för kvinnans identitet och kroppsuppfattning (Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold & Fosså, 
2010). Avlägsnandet av bröstet kan ha olika inverkan på kvinnors kroppsuppfattning, 
sexualitet, identitet, femininitet samt vardagliga liv (Engel, Kerr, Schlesinger‐Raab, 
Sauer & Hölzel, 2004). 

 
Bakgrund  

Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen och den främsta orsaken till cancerdöd, 
bland kvinnor över hela världen (Bray et al., 2018). De senaste årtiondena har chansen 
att bli botad och överleva bröstcancer ökat. Detta beror främst på forskningens 
framsteg kring bröstcancer, likaså att sjukdomen upptäcks i tid samt att 
behandlingsmetoderna utvecklats (Bloom, Stewart, Chang & Banks, 2004; 
Socialstyrelsen, 2015). Bröstcancer är en underkategori till cancer. Cancer uppstår då 
kroppens celldelning förändras. Kroppens celler börjar dela sig okontrollerat och 
cellerna fyller inte längre sin funktion. Cellerna ansamlas, det bildas nya blodkärl och 
en tumör växer fram. Tumören kan antingen vara godartad, benign, eller elakartad, 
malign (Andersson & Zedenius, 2019). Det finns flertal olika former av bröstcancer. 
Den vanligaste bröstcancerformen är duktal bröstcancer, den utgår från körtelrören i 
bröstkörtlarna (Podoll, Reisenbichler, Roland, Bruner, Mizuguchi & Sanders, 2018). 
Vad som orsakar bröstcancer är inte tydligt. Forskning har däremot visat att det finns 
riskfaktorer som kan vara cancerframkallande och öka risken för en 
bröstcancerdiagnos. Hormonella faktorer, arvsanlag, ålder, kost, alkoholkonsumtion, 
genetik samt yttre miljöfaktorer är exempel på riskfaktorer som kan ha en betydande 
roll för uppkomsten av bröstcancer (Petracci et al., 2011). Det vanligaste symtomet på 
bröstcancer är upptäckten av en knöl i bröstet. Andra symtom som kan uppvisas vid 
bröstcancer är indragningar i huden omkring bröstet, ömhet samt förstorat eller hårt 
bröst. Symtom som vätska och blod från bröstvårtan kan också vara tecken på 
bröstcancer. De flesta knölar som upptäcks är mestadels ofarliga och beskrivs som 
knutor eller svullna bröstkörtlar. Knölarna bör dock alltid undersökas av en läkare 
(Lidbrink & Andersson, 2018).  
 

Diagnostik  

En bröstcancerdiagnos fastställs genom trippeldiagnostik. Trippeldiagnostik består av 
tre moment: klinisk undersökning, mammografi och/eller ultraljud samt ett 
vävnadsprov (Socialstyrelsen, 2018). Den kliniska undersökningen innebär att en 
läkare inspekterar samt palperar bröstet och lymfkörtlarna i både armhålor och hals. 
Mammografiundersökning innebär en röntgen av bröstet. De flesta 
bröstcancertumörer upptäcks via mammografi. Mammografikontroll, även kallad 
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screening, rekommenderas för kvinnor i åldern 40–74 år med cirka två års intervall 
mellan undersökningarna. Ett vävnadsprov innebär att celler tas från den misstänkta 
tumören (Podoll et al., 2018). Vävnadsprovet kan visa om det rör sig om en elakartad 
eller godartad förändring. Vid utförd trippeldiagnostik kan en bröstcancerdiagnos 
fastställas (Socialstyrelsen, 2018). För att få en så god prognos som möjligt är det 
viktigt att diagnostisera bröstcancern tidigt (Bergh et al., 2007).   

 

Behandling 

Den kurativa behandlingen för bröstcancer är kirurgi. Det kirurgiska ingreppet kan 
genomföras på olika sätt. I vissa fall opereras enbart tumören bort samt 
omkringliggande vävnad eller så genomförs en mastektomi. Andra 
behandlingsmetoder som används vid bröstcancer är strålbehandling, 
läkemedelsbehandling samt cytostatika. Dessa behandlingsalternativ används främst 
i syfte för att minimera risken för återfall (Socialstyrelsen, 2015). Strålbehandling, 
läkemedelsbehandling samt cytostatika är alla behandlingar som ger många, och i 
vissa fall, svåra biverkningar. Trötthet, klåda, rodnad, håravfall, torra slemhinnor och 
blodbrist är exempel på biverkningar till följd av cancerbehandling (Bergh et al., 2007).  
 

Mastektomi  
Mastektomi är en vanlig behandling för bröstcancer. Ingreppet innebär att hela det 
tumörangripna bröstet opereras bort, inklusive bröstvårta och vårtgård (Bergh et al., 
2007; Manderson & Stirling, 2007). Mastektomi utförs av flera olika anledningar, 
exempelvis om flera tumörer har hittats i bröstet, om cancern har spridit sig, om 
tumören är stor, vid återfall eller som profylaktisk behandling (Bergh et al., 2007). 
Forskning har visat att kvinnor som genomgått en mastektomi har större benägenhet 
att drabbas av mental ohälsa (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016). 

 

Kroppsuppfattning och bröst som en symbol för kvinnligheten 
Kroppsuppfattning definieras som affektiva, beteendemässiga och kognitiva svar på 
det fysiska jaget, inklusive attityder och uppfattningar om ens fysiska utseende, 
attraktivitet, tillfredställelse med kroppen samt kroppslig integritet (Anagnostopoulos 
& Myrgianni, 2009). Kroppsuppfattning är främst kopplad till individens personlighet, 
men kan också påverkas av samhällets krav. De yttre kraven kan inverka på det 
kroppsliga idealet, som i sig kan påverka individens kroppsliga presentation och 
därmed påverka hur vi uppfattar vår kropp (Chan, 2010). 
 

Att genomgå cancer, cancerbehandling och dess biverkningar innebär en yttre 
förändring som berör en viktig del av en kvinnas kropp. Förlusten av ett bröst hävdas 
ha en stor påverkan på en kvinnas kroppsuppfattning, inte enbart för de yttre 
förändringarna utan även då bröst i många kulturer ses som en viktig symbol för en 
kvinnas identitet, femininitet, attraktivitet, sexualitet och moderskap (Barthakur, 
Sharma, Chaturvedi & Manjunath, 2017). 
 
Bröst har sedan antiken varit en symbol och bevis på fertilitet och kvinnlighet. Genom 
både bild och dikt har kvinnors bröst genom tiderna upphöjts till det främsta kvinnliga 
kännetecknet. Detta ledde till att kvinnor avstod mastektomi då detta sågs som ett 
straff (Sakorafas & Safioleas, 2009). Även i nutid ses exempel på bröstens som symbol 
för kvinnligheten, exempelvis vid transpersoners övergång från att vara man till 
kvinna, där brösten är en viktig del i korrigeringen. Könsövergången involverar således 
kvinnliga bröst för olika könsroller (Sischo & Martin, 2014).  
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Sexualitet 
Kvinnlighet och attraktivitet är nära sammankopplade, samtidigt som attraktivitet 
även är nära kopplat till sexualiteten och att känna sig åtråvärd. Att känna sig åtråvärd 
för sin partner innefattar för många kvinnor att vara sexuellt attraktiv. En viktig del i 
detta är brösten. Bröstvårtan är även en erogen zon som för många kvinnor är 
sammankopplad med sexuell njutning. Brösten ses även ha en signifikant erotisk 
betydelse för kvinnans partner. I media representerar kvinnor skönhet och erotik och 
i det sammanhanget har brösten en framträdande betydelse (Schmidt, Wetzel, Lange, 
Heine & Ortmann, 2017).  
 
WHO’s (2006) definition av sexuell hälsa beskrivs som ett tillstånd av fysiskt, 
emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualiteten och inte bara 
frånvaron av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver ett positivt och 
respektfullt förhållningssätt till sexualitet och sexuella relationer. Sexuell hälsa är ett 
grundläggande behov för vår fysiska och psykiska hälsa samt för vårt välmående 
(World Health Organization, 2010). 
 
I en studie framkom det att sexuell hälsa var en viktig aspekt och hade betydelse för 
livskvalitén (Flynn et al., 2016). I ytterligare en studie framkom det även där att sexuell 
hälsa var en viktig aspekt i livet och som också identifierats som ett område som var 
förknippat med oro för många kvinnor efter cancerbehandling (Dizon, Suzin & 
McIlvenna, 2014). Behandling som exempelvis kirurgi, strålbehandling och cytostatika 
kan påverka den sexuella funktionen samt kan ge upphov till sexuella problem som 
ofta upplevs besvärliga (Krychman, Pereira, Carter & Amsterdam, 2006). Detta bör 
därför tas i beaktande av vårdpersonalen. Att diskutera sexuell hälsa innan, under och 
efter behandling är viktigt för att kunna förbättra samt mildra oron kring deras 
sexuella hälsa hos dessa kvinnor (Dizon et al., 2014). 
 

Sjuksköterskans profession 
Då en kvinna fått en bröstcancerdiagnos blir sjuksköterskans möte med kvinnan på en 
vårdavdelning oftast kortvarigt, eftersom behandlingen i de flesta fall utförs på en 
dagkirurgisk avdelning. Utmaningen för sjuksköterskan blir därmed att på kort tid visa 
att patienten är sedd och förbereda inför kommande behandling samt operation 
(Sorensen & Almås, 2011). En studie visar att utbildning kring vad som kan förväntas 
efter mastektomi kan lindra orealistiska förväntningar och rädslor hos kvinnan 
(Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario, 2012). Enligt ICN:s etiska kod 
har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Sjuksköterskans uppgift är också att säkerställa hög patientsäkerhet och 
vårdkvalitet. För att säkerställa detta krävs det att sjuksköterskan arbetar utefter 
sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Dessa innefattar personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, 
säker vård samt informatik (Cronenwett  et al., 2007). I sjuksköterskans 
ansvarsområde ingår också att undervisa, informera och vägleda patienten till att 
känna trygghet. Att delge kunskap och information kring sjukdomen, prognosen och 
behandlingen öppnar för patientens möjlighet till att få tillbaka kontrollen över sitt liv 
(Sorensen & Almås, 2011). 
 

Support efter bröstcanceroperation har studerats och studien visar att tillgänglighet av 
vård och information samt kontinuitet och att mötas med respekt är viktiga element i 
det professionella stödet. Det framkommer även att individanpassad vård är en viktig 
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del för att tillhandahålla tillräcklig vård. Patienten ska ses som en unik individ och inte 
som en patient i mängden. Därför är det viktigt att även inkludera kvinnors 
psykosociala stödbehov tillsammans med behovet av medicinsk behandling (Drageset, 
Lindstrøm, Giske & Underlid, 2016). Detta är en viktig del då det har en positiv effekt 
på hur bra patienten klarar av att hantera livsförändringen (Remmers, Holtgräwe & 
Pinkert, 2010). En annan viktig del i sjuksköterskans arbete är också att kunna läsa av 
och bedöma kvinnans bekymmer kring sin kropp och vilka problem som finns kring 
sexualiteten. Detta för att sjuksköterskan ska kunna ge aktuell behandling, stöd och 
rådgivning (Hughes, 2008). 
 

Livsvärldsteorin  
Livsväldsteorin utgör en filosofisk grund inom omvårdnadsvetenskapen. Begreppet 
livsvärld utgör en del av hur människan är och hur människan upplever den resterande 
omvärlden. Livsvärlden är en värld som delas med andra, trots detta är den högst 
personlig och unik för varje individ. Varje individ har en personlig och individuell 
livsvärld, därför upplevs situationer på olika sätt av olika människor (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
 
Två karakteristiska begrepp inom livsvärldsperspektivet är den levda kroppen samt 
identitet, självkänsla och självkännedom. Begreppet den levda kroppen förklarar hur 
människans kropp är fylld av känslor, tankar och minnen. Kroppen utgör grunden för 
att interagera, erfara samt delta i omvärlden. Varje människas identitet skapas genom 
bland annat uppfattningen av den levda kroppen. Det är via kroppen varje människa 
lever. En sjukdom kan innebära att personen inte upplever omvärlden på samma sätt 
som tidigare samt en förändring där tillgång till världen och livet påverkas. Fungerar 
inte kroppen som den ska, på grund av skada eller sjukdom, kan kroppen vara svår att 
känna igen. Skada eller sjukdom påverkar inte enbart det drabbade organet, utan har 
en inverkan på hela existensen (Dahlberg & Segesten, 2010). En genomförd 
mastektomi kan leda till att kvinnans uppfattning av kroppen blir påverkad (Bergh et 
al., 2007). Begreppet identitet, självkänsla och självkännedom förklarar bland annat 
att utseendet utgör en roll för människans välbefinnande, identitet och självkänsla 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Genom förståelse av den levda kroppen kan människan ses ur ett helhetsperspektiv, 
vilket kan förbättra förståelsen för människans relation till hälsa och ohälsa men likaså 
välbefinnande och lidande. En individuell omvårdnad möjliggörs genom att 
sjuksköterskor inte ser den levda kroppen som endast en enhet, utan ur ett 
helhetsperspektiv där livsvärlden i relation till omvärlden och den egna kroppen står i 
fokus. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att som sjuksköterska kunna 
notera patientens självkänsla och identitet för att kunna förstå hur hälsan påverkas 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Problemformulering  

Förlusten av ett bröst kan innebära många olika förändringar hos kvinnan och likaså 
en påverkan på kvinnans livsvärld. En genomförd mastektomi kan medföra såväl 
fysiska som psykiska förändringar vilket i sin tur kan påverka kvinnans syn på sig själv 
som individ (Rocha et al., 2016). Som sjuksköterska finns det en möjlighet att någon 
gång under sina yrkesverksamma år möta kvinnor som genomgått en mastektomi. Det 
är därför av vikt att skapa en större kännedom och förståelse hos sjuksköterskor kring 
kvinnans upplevelser. 
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Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors upplevelse av livet efter genomförd mastektomi i 
samband med bröstcancer. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt har tillämpats i denna studie, vilket innebär en översikt av 
befintlig forskning inom området. Artiklar med kvalitativ ansats har använts. 
Kvalitativa artiklar fokuserar på mänskliga uppfattningar och upplevelser vilket ger en 
ökad förståelse för människans verklighet (Polit & Beck, 2016). En induktiv ansats har 
använts, vilket innebär att material som svarar på en studies syfte har analyserats 
förutsättningslöst (Henricson & Billhult, 2017). Studiens urval och datainsamling har 
genomförts utifrån Polit och Becks (2016) flödesschema som är beskrivet i nio steg. 
Författarna har följt stegen ett till fem då de sista fyra stegen innefattar analys. Första 
steget innefattade formulering och specificering av litteraturöversiktens syfte.  

 

Urval och datainsamling 
I andra steget valdes relevanta databaser och sökord ut som använts i 
litteraturöversikten (Polit & Beck, 2012). Med syftet som utgångspunkt, det vill säga 
belysa kvinnors upplevelse av livet efter genomförd mastektomi i samband med 
bröstcancer, har följande sökord använts; Breastcancer, mastectomy, after, breast, 
neoplasm, woman*, experience*, perception, attitudes, views, feeling*, thoughts, life 
change events, qualitative research, qualitative study, nursing. Booleska 
sökoperatorer AND och OR har använts för att kombinera de olika sökorden med 
varandra. Termen AND användes för att göra en avgränsad sökning på två eller fler ord 
som behövde finnas med i sökresultatet. Termen OR inkluderas för att vidga sökträffar 
genom att använda två sökord där endast ett av orden behöver finnas med i 
sökresultatet (Karlsson, 2017). Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Medline 
samt PubMed, vilka alla är inriktade mot omvårdnad. PubMed och Medline är även 
inriktade mot medicin samt tandvård, och Cinahl mot fysioterapi och arbetsterapi 
(Karlsson, 2017). Sökningarna redovisas i en sökmatris (bilaga 1). Inklusionskriterier 
för de valda artiklarna var att de skulle vara av kvalitativ ansats och artiklar där kvinnor 
över 18 år ingick i studierna skulle inkluderas. En begränsning för artiklarna var att de 
skulle vara peer-reviewed. I Cinahl användes begränsningen peer-reviewed i 
sökningarna. För att fastställa att artiklar som söktes i PubMed och Medline var peer-
reviewed användes Jönköpings högskolebiblioteks söktjänst Primo, eftersom 
begränsningen peer-reviewed inte gick att göra i databasen. Vetenskapligt granskade 
artiklar, det vill säga peer-reviewed, innebär att flera forskare undersökt den 
vetenskapliga artikeln och antingen valt att rekommendera den att bli publicerad eller 
inte (Forsberg & Wengström, 2013). Övriga begränsningar som gjordes vid 
sökningarna var female, english language och publiceringsår 2010–2019. 
 
Enligt steg tre av Polit och Becks (2016) flödesschema utfördes sökningar i de tre valda 
databaserna (bilaga 1). I steg fyra valdes artiklar som svarade mot syftet (Polit & Beck, 
2012) Totalt lästes 1727 titlar för att finna artiklar som svarade på syftet. De artiklar 
som inte framstod som relevanta exkluderades. I steg fem ska de utvalda artiklarna 
läsas (Polit och Becks, 2016). Efter att titlarna lästs, granskades 139 abstracts.  
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Detta resulterade i 45 artiklar som lästes i fulltext. Av dessa 45 artiklar valdes 12 
artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte (bilaga 2). 
 
Under sökprocessens gång valdes dubbletter aktivt bort i artikelsökningen. För att 
stärka artiklarnas trovärdighet och säkerställa att artiklarna erhåller en hög kvalitét är 
en kvalitetsgranskning en viktig del vid en litteraturöversikt (Rosén, 2017). Därför 
gjordes en granskning utifrån Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll för 
kvalitativa studier (Bilaga 3). Granskningsprotokollet granskade artiklarnas syfte, 
bakgrund samt resultat. De valda artiklarna har granskats och enbart använts om de 
blivit helt godkända i första delen av protokollet samt fått minimum sju av åtta i 
protokollets andra del.  
 

Dataanalys 
Analysen av artiklarna genomfördes i fem steg enligt Friberg (2017a). Detta analyssätt 
användes då det på ett tydligare sätt ger möjligheten att kunna analysera de valda 
artiklarna. Enligt Friberg (2017a) är analysen av artiklarna en process där författarna, 
med hjälp av valda artiklar, försöker hitta fakta som är relevant för studiens syfte. 
Fakta sammanställdes sedan till en ny helhet i studiens resultat. Med fokus på studiens 
syfte analyserades och bearbetades de valda artiklarnas resultat upprepade gånger för 
att få en tydligare uppfattning om innehållet, enligt steg ett (Friberg, 2017a). I steg två 
identifierades och urskildes nyckelfynd i varje artikel genom att färgmarkera 
nyckelfynden i respektive artikel. Nyckelfynden jämfördes gentemot studiens syfte. 
Därefter diskuterades nyckelfynden gemensamt för att kontrollera att dessa hade 
uppfattats på samma sätt. I steg tre sammanställdes resultaten i respektive studie för 
att få en överblick av varje studies resultat. Sammanställningen till en text gjordes för 
att lättare kunna överblicka innehållet i artiklarna. En artikelmatris skapades under 
urvalet av artiklar men denna innehöll också en mycket kortfattad sammanfattning av 
respektive studies resultat (bilaga 2). I steg fyra studerades likheter och skillnader i det 
insamlade materialet. Den fakta som samlats ihop sorterades utifrån det i materialet 
som kunde anses handla om samma sak och gavs en benämning en s.k. 
subkategoribenämning. Dessa subkategorier granskades sedan i syfte att undersöka 
om de på något sätt kunde relateras till varandra. De subkategorier som kunde anses 
relatera till varandra gavs en övergripande kategoribenämning. Detta resulterade i två 
kategorier och sex subkategorier i studien (tabell 1). Den text som formulerats under 
respektive kategori och subkategori utgör studiens resultat. Sammanställning av 
studiens resultat till en ny text utgör steg fem i Fribergs analys (2017a) och är det 
Friberg (2017a) benämner som att sammanställa till en ny helhet.  
 

Etiskt övervägande 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor syftar till att bibehålla 
respekten för människan och skydda den enskilda individen (SFS 2003;460). Därav 
har artiklarna som använts i litteraturöversiktens resultat fått ett godkännande av en 
etisk kommitté eller har ett etiskt ställningstagande. Enbart artiklar som uppfyllde 
dessa krav ingick i litteraturöversiktens resultat. Att värna om människors integritet, 
självbestämmande och lika värde är grunden i forskningsetiken vid examensarbetet 
(Kjellström, 2017). 
 
Egna åsikter och förförståelse som funnits hos examensarbetets författare har lagts åt 
sidan inför analys av resultatartiklarna. Med förförståelse menas den kunskap som 
finns kring området sedan tidigare och som skulle kunna påverka resultatet 
(Kjellström, 2017). Översättning av artiklar, från engelska till svenska, innebär en risk 
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för misstolkning (Kjellström, 2017). Detta har tagits i beaktande för att minimera 
risken för misstolkning. 
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Resultat 
Resultatet är baserat på tolv vetenskapliga artiklar, som svarade mot 
litteraturöversiktens syfte. Efter analys av artiklarna framkom två kategorier och sex 
subkategorier. De två kategorierna som presenteras i resultatet är Den nya kroppen 
samt Den förändrade tillvaron. Under kategorin Den nya kroppen presenteras två 
subkategorier: En förändrad kvinnlighet och En förändrad sexualitet. Under 
kategorin Den förändrade tillvaron presenteras fyra subkategorier; Påverkan på 
vardagen, Förändrade relationer, Stöd från omgivningen samt Känsla av acceptans 
och tacksamhet.   
 
Tabell 1. Översikt över kategorier och subkategorier.  

 

Den nya kroppen   

Efter genomförd mastektomi ansåg kvinnorna att deras identitet, kvinnlighet, 
moderskap och sexualitet förändrats. Kroppens nya utseende fick kvinnorna att känna 
sig halverade och ofullständiga. De kände rädsla och oro över den nya 
kroppsförändringen samt oro över att inte längre vara attraktiva.  

 

En förändrad kvinnlighet    

Efter mastektomi upplevde kvinnorna en förändrad kroppsuppfattning och en känsla 
av förlust (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Förlusten av bröstet innebar 
en förlorad kvinnlighet, ett förlorat självförtroende och en förändrad identitet för 
kvinnorna (Koçan & Gürsoy, 2016; Grogan & Mechan, 2017). Kvinnorna upplevde att 
de hade förlorat en del av sitt gamla jag och hade svårt att acceptera den nya kroppen 
(Grogan & Mechan, 2017). Kvinnorna uppgav att bröstet hade många olika betydelser. 
De beskrev att bröstet var en symbol för kvinnlighet, skönhet, moderskap, amning, 
sensualitet, attraktion och sex (Almeida, Comassetto, Alves, Santos, Silva & Trezza, 
2015; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Efter genomförd mastektomi upplevde kvinnorna känslor som att vara oattraktiv, 
mindre värd, deformerad, fått ett utseende likt en man och att inte vara symmetrisk. 
Kvinnorna upplevde även känslan av att vara en halv kvinna efter mastektomi, de 

Kategori Subkategori 
  

En förändrad kvinnlighet 
 

Den nya kroppen  

En förändrad sexualitet 
 

  

Påverkan på vardagen 
 

 
Den förändrade tillvaron 

 

Förändrade relationer 
 

  

Stöd från omgivningen 
 

  

Känsla av acceptans och tacksamhet 
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ansåg sig vara ofullständiga (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 
2012; Fouladi, Pourfarzi, Dolattorkpour, Alimohammadi & Mehrara, 2018; Grogan  
& Mehan, 2017; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010).  
 
Avlägsnandet av bröstet genererade osäkerhet, skam, sorg och ångest över det nya 
utseendet och den nya kroppen (Fallbjörk et al., 2012; Fouladi et.al., 
2018; Koçan & Gürsoy, 2016; Menon & Mahony, 2019). Kvinnorna kände ett behov av 
att dölja sitt nya jag. För att kunna bemöta den nya identiteten anpassade kvinnorna 
sitt sätt att klä sig (Koçan & Gürsoy, 2016.). Kvinnorna valde att inte ha åtsittande 
kläder, bära inlägg i bysthållaren och att inte ta av sig kläderna vid samlag (Fouladi et 
al., 2018; Grogan & Mechan, 2017; Koçan & Gürsoy, 2016). För att kompensera 
förlusten av femininet relaterat till mastektomi och den nya identiteten, valde 
kvinnorna att istället bära kläder som framhävde deras ben eller öka mängden smink 
de hade på sig (Fouladi et al., 2018).   
   
En del kvinnor uppgav att de kände sig traumatiserande, chockade och förskräckta 
efter att ha sett ärret för första gången efter operationen (Davies, Brockopp, Moe, 
Wheeler, Abner & Lengerich, 2017). De uppgav oro över att behöva visa upp sina ärr, 
samtidigt som andra kvinnor var stolta över sina ärr, eftersom de var ett bevis på allt 
de varit med om (Grogan & Mechan, 2017).   
Kvinnorna upplevde att förlusten av bröstet utgjorde ett hinder för moderskap och 
möjligheten till att bli mödrar. De menade att de inte skulle kunna amma och därmed 
inte skulle kunna skapa det speciella bandet som uppstår mellan modern och barnet 
vid amning (Piot-Ziegler et al., 2010). Förlusten av brösten hade även medfört att 
självförtroendet till den nakna kroppen hade minskat. Kvinnorna ifrågasatte sin 
kvinnlighet i samband med att de var avklädda och det saknade bröstet exponerades. 
Detta var särskilt jobbigt för kvinnor utan permanent partner (Fallbjörk et al., 2012).  
 

En förändrad sexualitet 

Kvinnorna som genomgått en mastektomi upplevde generellt en minskning av sexuell 
aktivitet i sitt förhållande. Det fanns kvinnor som påstod att deras intima liv avstannat 
helt, medan andra menade att de fortfarande hade sexuell kontakt, men att den hade 
förändrats (Davies et al., 2017; Fouladi et al., 2018; Arroyo & Lópes, 2011). Vad som 
identifierats hos nästintill alla kvinnor var deras negativa uppfattning om 
kroppsförändringen och att de upplevde sig ha tappat all sin sensualitet (Davies et al., 
2017; Fallbjörk et al., 2012; Fouladi et al., 2017; Arroyo & Lópes, 2011; Piot-Ziegler et 
al., 2010). Kvinnorna skämdes över sin nya kropp och kände sig rädda för att visa sina 
nakna överkroppar och var rädda för att ärret skulle chocka eller skrämma iväg deras 
partner (Fouladi et al., 2017; Arroyo & Lópes, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010). För att 
skydda sig själva och sin partner ledde detta till att kvinnorna hellre behöll kläderna 
på och släckte lampan under intima förhållanden. Kvinnorna påstod att de även vid 
ombyte av kläder var noggranna med att stänga dörren om sig, för att partnern inte 
skulle se den nakna kroppen (Davies et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Fouladi et al., 
2017; Arroyo & Lópes, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 
Kvinnorna upplevde att det fanns det som förvärrade den sexuella förmågan vilket var 
bland annat depression, obehag på grund av sjukdomen och bröstförlusten samt 
trötthet, smärta och minskat självförtroende (Fauladi et al., 2018). Förändring i 
kvinnornas libido visade sig påverkas och förvärras av sociala attityder till sjukdomen 
i samhället samt av partnerns sexuella förväntningar samtidigt som de uppgav att 
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deras partner var omtänksam och förstående. Kvinnorna menade att deras partner inte 
tyckte förlusten av kvinnans bröst var ett problem och att deras sexuella relationer inte 
hade förändrats (Davies et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012). Däremot upplevde andra 
kvinnor att deras partner också påverkades av deras nya utseende och den sexuella 
intimiteten förändrats negativt efter operationen. Det beskrevs också att deras partner 
inte längre tog initiativ till sexuell kontakt som tidigare (Davies et al., 2017; Arroyo & 
Lópes, 2011). 
 

Den förändrade tillvaron 

I samband med mastektomi uppstod flera olika känslor och förändringar. Kvinnorna 
kände sig begränsade i vardagen, i sitt sociala liv och undvek sociala situationer där 
förlusten av bröstet kunde exponeras. Stödet från omgivningen ansågs som en viktig 
del i acceptansen kring den nya kroppen. Efter mastektomi kände kvinnor tacksamhet 
över att fortfarande vara vid liv. De hade även fått en förändrad syn på livet.  

 

Påverkan på vardagen  

Det uttrycktes att efter behandling lever kvinnor fortfarande med sjukdomen och med 
de effekter som den orsakat. Vardagliga aktiviteter blev en daglig kamp, där svårigheter 
och begränsningar skulle övervinnas (Pereira, Pinto, Muniz, Cardoso & Wexel, 2013). 
Kvinnorna påstod att de dagligen konfronterades med den idealistiska kvinnan genom 
konst, reklam och sociala medier. Kvinnorna jämförde sig med den sociokulturella 
normen där bröst symboliserade kvinnligheten, vilket förstärkte känslorna kring deras 
förändrade kropp (Piot-Ziegler et al., 2010). Detta ledde till att kvinnorna fruktade att 
gå ut för rädslan av att andra människor skulle märka av deras avsaknad av bröst. 
Kvinnorna var rädda för att chocka eller skada andra människor, eller mötas av 
negativa reaktioner. Kvinnorna valde därmed att undvika visuell exponering och 
situationer där de utsatte sin kropp för andras blickar, till exempel gymmet, pooler och 
stränder (Fallbjörk et al., 2012; Arroyo & Lópes, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 
Kvinnorna rapporterade att de inte längre kunde utföra sina hushållssysslor som 
tidigare och efter mastektomi behövde hjälp med detta. Kvinnorna påstod att de inte 
längre kunde uppfylla sin roll och ta sitt ansvar, vilket ledde till att de kände sig 
värdelösa. Det ledde även till känslor som skuld och skam och att de kände sig som en 
börda för deras familj (Koçan & Gürsoy, 2016; Pereira et al., 2013). 
 

Förändrade relationer    

Avlägsnandet av kvinnans bröst visade sig påverka olika förhållanden i kvinnans 
omgivning. Mastektomi medförde att kvinnor kände sig begränsade i sitt sociala liv 
och att de försökte undvika sociala situationer (Davies et al., 2017; Koçan & Gürsoy, 
2016). Kvinnorna upplevde att familj och släkt hade åsikter om den kroppsliga 
förändringen, framförallt makens familj (Fouladi et al., 2018). Kvinnorna beskrev oro 
över att inte räcka till gentemot sina barn och sin partner (Davies et al., 2017; Gomes 
de Almeida et al., 2015). Den negativa kroppssynen kvinnorna ofta hade medförde 
även rädsla och oro över hur familj och vänner skulle uppfatta kvinnans kropp 
efter mastektomi (Koçan & Gürosy, 2016). Kvinnorna upplevde att det främst var 
relationen till partnern som hade påverkats av mastektomi (Davies et al., 
2017; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). De uppgav att förhållandet till 
partnern var väsentligt och att de var oroade för att bli avvisade på grund av 
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kroppsförändringen (Arroyo & Lópes, 2011). Kvinnorna tillkännagav att de fått 
nedlåtande kommentarer av sina partner, relaterat till den förändrade kroppen 
(Fouladi et al., 2018). Det fanns de kvinnor som berättade att de blivit lämnade av sin 
partner, eftersom parrelationen inte blev densamma efter genomförd mastektomi 
(Fallbjörk et al., 2012). Kvinnor utan partner uppgav att de kände oro och osäkerhet 
över att mastektomi skulle minska deras chanser att inleda en ny relation (Piot-Ziegler 
et al., 2010). 

 

Stöd från omgivningen 

Kvinnorna rapporterade vikten av ett bra stödsystem för att hjälpa dem genom 
behandling och kunna erbjuda positiv förstärkning. Ovillkorligt stöd från partner, 
familj samt vänner mildrade de fysiska och emotionella effekterna som tillkom vid 
bröstcancer (Archer, Holland & Montague, 2018; Davies et al., 2017). Familjestödet 
var avgörande för att hjälpa kvinnorna att hantera de upplevda omständigheterna och 
ge dem medel till att förhindra stress samt hjälpa kvinnorna att acceptera och anpassa 
sig till det nya tillståndet (Almedia et al., 2015). Kvinnorna menade på att familjestödet 
var högt uppskattat, uppriktigt och pålitligt (Archer et al., 2018). Kvinnorna påstod att 
deras partners stöd var en effektiv faktor för att lindra lidande, samt förbättra deras 
fysiska och mentala tillstånd. Kvinnor upplevde att deras partner gav dem ovillkorligt 
stöd. Partnern hade en positiv syn och gav konsekvent stödjande (Archer et al., 
2018; Fauladi et al., 2013; Menon & O'Mahony, 2019). Kvinnor utan partner 
rapporterade att de istället fick mycket stöd från vänner vilket var till stor hjälp. 
Kvinnor som helt saknade stöd och support visade sig vara mindre positiva, mer 
känslomässigt turbulenta och en anpassning till den nya kroppen tog längre tid (Archer 
et al., 2018). Yngre kvinnor behövde stöd från familj och vårdpersonal i större 
utsträckning, då de i vissa fall missuppfattat borttagning av bröstet med att vara fri 
från sjukdom. Stödet var viktigt för att dessa kvinnor skulle kunna acceptera deras 
situation och fortsätta med behandling (Almedia et al., 2015). 

 
Kvinnorna beskrev att de var mycket nöjda med sjukvårdspersonalens stöd. 
Vårdpersonalen upplevdes som stöttande, snabbt svarade på frågor och gav kvinnorna 
mycket information. Kvinnor uppgav att de kunnat ställa alla sina frågor utan att 
vårdpersonalen varit dömande (Davies et al., 2017; Menon & O'Mahony, 2019). 
Kvinnorna upplevde att deras stöttning hjälpte dem att lättare hantera deras post-
operativa situation samt att de menade på att sjuksköterskorna hade en viktig roll i 
deras återhämtning. Dock upplevde kvinnorna att de skulle ha varit av nytta att fått ta 
del av mer information från vårdpersonalen (Menon & O'Mahony, 2019).  
 
Det beskrevs att kvinnorna hämtat stöd från andra kvinnor med bröstcancer. 
Kvinnorna deltog i stödgrupper där de överlevande delade med sig av sina erfarenheter 
och hämtade kraft i varandra. De hjälpte varandra i alla de fysiska och mentala 
förändringar som uppstått (Davies et al., 2017).  
 

Känsla av acceptans och tacksamhet  

Kvinnorna upplevde att bröstcancern givit dem en större förståelse och en ny syn på 
livets verkliga innebörd (Piot-Ziegler et al., 2010). De uttryckte tacksamhet över att 
fortfarande vara vid liv och glädje över att bröstcancern var borta (Koçan & Gürsoy, 
2016). Kvinnorna menade att deras främsta prioritering varit överlevnad, vilket varit 
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dominerande i kvinnornas upplevelse redan i tidigt stadie sedan 
bröstcancerdiagnosen. De menade att överlevnad var viktigare än utseendet och att de 
först ville bli av med cancern, sedan tänka på de estetiska aspekterna 
(Grogan & Mechan, 2017). Kvinnors tankar och känslor kring mastektomi avslöjade 
olika skillnader. Kvinnorna var tacksamma för att de fortfarande levde och såg detta 
som viktigare än förlusten av bröstet (Fallbjörk et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016). 
Kvinnorna menade att de hade accepterat förlusten av sitt bröst och fortfarande kände 
sig vackra. Kvinnorna uttryckte att de trivdes bra i sina nya kroppar och att de bar sina 
ärr som ett synligt bevis på en lyckad kamp mot cancer (Archer et al., 
2018; Grogan & Mechan, 2017). Samtidigt menade kvinnor att det förstod 
nödvändigheten av mastektomi för deras hälsa. De var medvetna att de hade 
genomgått en mastektomi för att rädda sitt liv. Trots detta upplevde kvinnorna en stor 
sorg efter operationen och hade svårt att bearbeta förlusten av bröstet 
(Koçan & Gürsoy, 2016; Menon & Mahony, 2019).  

 
Det visade sig att ålder kunde ha en betydande roll för hur kvinnor hanterade 
upplevelsen efter mastektomi (Piot-Ziegler et al., 2010). Hälsan beskrevs vara 
viktigare än utseendet vid högre ålder (Fallbjörk et al., 2012). Äldre kvinnor tyckte inte 
att avlägsnandet av bröstet var något bekymmer, de kände endast tacksamhet över att 
fortfarande vara vid liv. Kvinnorna menade att detta kunde bero på deras ålder (Piot-
Ziegler et al., 2010).  

Diskussion  

 

Metoddiskussion  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser efter genomförd 
mastektomi i samband med bröstcancer. Litteraturöversikten hade en induktiv ansats 
och artiklarna som användes i arbetes resultat hade kvalitativ design. Insamlad data 
skulle inte analyseras utifrån en teori eller en modell. Därför valdes en induktiv design. 
Kvalitativ data användes för att möjliggöra en djupare förståelse för kvinnornas 
upplevelse (Friberg, 2017b; Henricson, 2017). 

Tre olika databaser med ett omvårdnadsperspektiv har använts vid artikelsökningen. 
De databaser som användes var Cinahl, Medline och PubMed. Genom att använda flera 
olika databaser stärktes litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2017). 
Sökorden som valdes hade en bred innebörd och ansågs vara relevanta mot 
litteraturöversiktens syfte. Då litteraturöversiktens valda syfte riktade sig mot 
upplevelse och mastektomi, användes sökorden ”mastectomy” samt ”experience” 
upprepade gånger, vilket genererade flera relevanta artiklar till arbetet. Under 
datainsamlingen återkom flera studier under olika kombinationer av sökord, vilket 
enligt Henricson och Billhult (2017) ökar arbetets sensitivitet som därigenom ökar 
resultatets trovärdighet.  

Sökning och granskning av artiklarna genomfördes enskilt, för att sedan läsa de valda 
artiklarna gemensamt samt jämföra dem. Genom detta tillvägagångssätt kunde 
författarna se att de uppfattat artiklarna på liknande sätt. De valda artiklarna 
granskades utefter Hälsohögskolans granskningsprotokoll för att öka pålitligheten och 
stärka trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Fynd som svarade på arbetes 
syfte färgkodades i olika färger för att kunna urskilja likheter och skillnader, detta för 
att kunna skapa en tydligare överblick. Därefter sammanställdes fynden under 
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kategorier och subkategorier som framkommit ur det insamlade materialet. Alla 
artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte var skrivna på engelska. Detta kunde 
ses som en svaghet eller risk, som i sin tur kunde ha påverkat arbetets resultat, 
eftersom analysatorerna vid vissa tillfällen upplevade svårigheter med att ge en korrekt 
översättning av de påträffade fynden. Till följd av detta lästes artiklarna ett flertal 
gånger, för att minimera risker för misstolkning samt försäkra att de förstått de 
påträffade fynden.   

Inklusionskriterier och begränsningar valdes med litteraturöversiktens syfte som 
utgångspunkt. En begränsning var att valda artiklar skulle vara peer-reviewed. Enligt 
Henricson (2017) förstärker detta arbetes trovärdighet eftersom peer-reviewed 
innebär att valda artiklar bedöms som vetenskapliga. Artikelsökningen 
tidsavgränsades för att öka arbetes aktualitet och överförbarhet till andra grupper, 
sammanhang eller situationer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016; Mårtensson & 
Fridlund, 2017). För att få fram aktuell forskning baserades litteraturöversiktens 
resultat på artiklar som blivit publicerade under de senaste tio åren. Artikelsökningen 
medförde ett bortfall av vetenskapliga artiklar, då artiklar som inte svarade på 
litteraturöversiktens syfte eller inte uppfyllde de valda inklusionskriterier samt 
begränsningar  valdes bort.  

Artiklarna som presenterats i litteraturöversiktens resultat baserades på studier från 
nio olika länder. Detta gav en generell och övergripande bild av kvinnors upplevelser 
av mastektomi runt om i världen, vilket kan ses som en styrka i litteraturöversikten. 
En svaghet som sågs kring varierande länder, var att religion, kultur och miljö kunde 
ha påverkat resultatets överförbarhet. Däremot visades inga skillnader mellan de olika 
studierna gällande kvinnors upplevelse efter genomförd mastektomi, vilket kan ses 
som ett intressant fynd då det påvisar att kvinnor upplever mastektomi på ett 
överensstämmande sätt. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevnli (2016) ökar 
litteraturöversiktens trovärdighet om studier som genomförts i olika länder påvisar 
liknande resultat.  

Under examensarbetes gång har handledning och granskning skett kontinuerligt av 
tilldelade studenter och handledare. Detta har inneburit att författarna fått konstruktiv 
kritik kring förbättring genom arbetets förlopp, vilket kan ses som en fördel eftersom 
arbetets trovärdighet stärks och pålitligheten ökar (Henricson, 2017). 

Viss förförståelse har funnits inför analys av resultatartiklarna, då kunskap erhölls 
kring ämnet under genomförandet av litteraturöversikten bakgrund. Genomförare av 
examensarbetet är själva kvinnor och har insikt i bröstens betydelse för kvinnligheten, 
vilket också skulle kunna ses som en svaghet relaterat till förförståelsen. Enligt 
Henricson och Billhult (2017) kan diskussion kring förförståelsen bidra till en ökad 
medvetenhet om förförståelsens påverkan på tolkningen av examensarbetets resultat. 
Förförståelsen har till följd av detta diskuterats under arbetets gång för att begränsa 
dess påverkan. 
 
Det var av stor vikt att kvinnorna som deltagit i de olika studierna blivit behandlade 
rättvist och etiskt. Därav användes inga artiklar utan etiskt ställningstagande i 
examensarbetet. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa kvinnors upplevelse av livet efter 
genomförd mastektomi i samband med bröstcancer. I resultatet framkom det att 
kvinnorna upplevde flera olika känslor och förändringar efter genomförd mastektomi. 
En förändrad identitet, kvinnlighet, sexualitet och moderskap var några av de upplevda 
förändringarna. Kvinnorna kände sig ofullständiga och mindre kvinnliga efter att ha 
förlorat brösten. Förlusten av brösten visade sig även ha en negativ inverkan på det 
dagliga livet, däremot visade sig stödet från omgivningen ha en positiv betydelse för 
hur kvinnorna hanterade livsförändringen. Andra kvinnor ansåg dock att förlusten av 
brösten inte hade en inverkan på den kvinnliga identiteten. De uttryckte tacksamhet 
över att fortfarande vara vid liv samt glädje över att bröstcancern var borta. 
Resultatdiskussionen kommer att ställas mot livsvärldsteorin av Dahlberg och 
Segesten (2010).  

 

I litteraturöversiktens resultat framgick det att en genomförd mastektomi påverkade 
kvinnornas syn på identitet, kvinnlighet och kroppsuppfattning. Detta ses även i en 
studie av Engel et al. (2004) som menar att mastektomi kan skapa en förändrad syn 
hos kvinnan gällande kvinnlighet, identitet och kroppsuppfattning. I en studie av 
Sackey, Sandelin, Frisell, Wickman och Brandberg (2010) framkommer det att kvinnor 
som förlorat ett bröst i samband med bröstcancer kände sig mindre kvinnliga. Detta 
återspeglas i litteraturöversiktens resultat där bröstet beskrevs som en viktig del för 
kvinnligheten. I resultatet belyste kvinnorna även känslor som osäkerhet, skam, sorg 
och ångest över den nya kroppen. Enligt livsvärldsteorin av Dahlberg och Segesten 
(2010) utgör utseendet en roll för människans identitet, välbefinnande och självkänsla. 
Alla upplevda känslor är individuella och unika för varje individ, då alla besitter en 
egen livsvärld. Genomförare av examensarbetet ser en ökad risk för nedsatt psykiskt 
välmående hos kvinnor som genomgått en mastektomi, relaterat till de upplevda 
känslor som beskrivs i litteraturöversiktens resultat. Ökad psykisk ohälsa hos kvinnor 
kan medföra konsekvenser i samhället genom ökade vårdtider, vårdköer och 
vårdkostnader. 

 
I litteraturöversiktens resultat framkom det att kvinnor kände en oro över 
moderskapet, eftersom att avlägsnandet av bröstet ansågs kunna påverka ett framtida 
moderskap. Detta stämmer överens med tidigare studier av Odigie, Tanaka, Yusufu, 
Gomna, Odigie, Dowotoloa och Margariton (2010) där det kvinnliga bröstet beskrivs 
som en viktig del av moderskap, amning och fertilitet. Thomas- MacLean (2005) 
beskriver att avlägsnandet av bröstet kunde medföra en känsla av osymmetri och 
obalans hos kvinnan. Detta kan återspeglas i litteraturöversiktens resultat där kvinnor 
uppgav att de kände en avsaknad av symmetri samt att de kände sig deformerade efter 
mastektomi. Enligt livsvärldsteorin av Dahlberg och Segesten (2010) innebär sjukdom 
och skada en inverkan på individens existens och inte enbart en påverkan på det 
drabbade organet. Dahlberg och Segesten (2010) menar även att utseendet utgör en 
roll för människans välbefinnande, identitet och självkänsla.  
 
I en studie av Rocha et al. (2016) framkommer det att äldre kvinnor blir mindre 
påverkade av utseendet efter genomförd mastektomi. Detta framkom också i 
litteraturöversiktens resultat, där åldern visade sig ha en betydande del för hur kvinnor 
upplevde förlusten av bröstet. I en studie av Begovic-Juhant, Chmielewski, Iwuagwu 
och Chapman (2012) bekräftades det att äldre kvinnor, tillskillnad från yngre kvinnor, 
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inte upplevde en negativ kroppsbild efter genomförd mastektomi. Schölberg (2003) 
menar däremot att åldern inte har en påverkan på hur kvinnan upplever en genomförd 
mastektomi. Schölberg (2003) menar att upplevelsen av en förändrad kroppsbild är 
individuell och kan inte relateras till en åldersgrupp, utan upplevelsen av mastektomi 
kan vara en följd av annat, som exempelvis tidigare livserfarenheter. Enligt 
livsvärldsteorin av Dahlberg och Segesten (2010) har varje individ personliga 
erfarenheter och upplever av den orsaken situationer olika. En förändring i 
livsvärldsuppfattningen är högst individuell. För att kunna ge ett anpassat stöd och en 
god personcentrerad vård är det av stor vikt att som sjuksköterska vara lyhörd, 
uppmärksam och stöttande utifrån de individuella upplevelser kvinnan har efter en 
genomförd mastektomi. 
 
Resultatet visade en förändring gällande kvinnornas intima liv. Orsaken sågs bland 
annat vara på grund av deras negativa kroppsuppfattning som uppstått efter 
genomförd mastektomi samt att synen på deras sexuella attraktion och självkänsla 
försämrats. I en studie av Ussher, Perz och Gilbert (2012) återfinns även där att 
kvinnornas sexuella liv påverkats på grund av att deras syn på sig själva förändrats 
negativt efter avlägsnandet av bröstet. Schmidt et al. (2017) bekräftar detta då de 
beskriver att bröstet har en funktion för den sexuella attraktionen samt att brösten är 
viktiga för att en kvinna ska känna sig åtråvärd och sexuellt attraktiv inför sin partner. 
Resultatet belyser även obehag efter kirurgi, smärta, trötthet, depression samt minskat 
självförtroende som andra bidragande faktorer till den förändrade sexuella förmågan. 
Detta styrks av Krychman et al. (2006) som också menar att mastektomi kan resultera 
i påverkan på den sexuella funktionen samt ge upphov till sexuella problem. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för 
människans relation till hälsa och ohälsa genom att se människan ur ett 
helhetsperspektiv och genom förståelse av den levda kroppen. Att ta hänsyn till 
individens identitet och självkänsla är viktigt för att som sjuksköterskan kunna förstå 
hur hälsan påverkas. Problem identifieras kring den sexuella hälsans betydelse för 
individens välbefinnande samt att samtal kring sexuell hälsa upplevs som tabubelagd 
i samhället. Därmed är det av stor vikt att sjuksköterskor vågar diskutera detta ämne, 
för att kvinnor med sexuella problem inte ska behöva lida i tystnad. 
 
I en studie av Chan (2010) framkommer det att kroppsuppfattningen främst är 
kopplad till den unika individen, men att samhällets krav kan ha en inverkan på det 
kroppsliga idealet. Detta återspeglas i resultatet där kvinnorna menade på att de 
dagligen konfronterades och jämförde sig själva med den idealistiska kvinnan, bland 
annat genom media där brösten symboliserade kvinnlighet. Detta styrks i en studie av 
Schmidt et al. (2017) som också menar att media ofta framhäver brösten som av stor 
betydelse för upplevelsen av att vara kvinna. I litteraturöversiktens resultat 
framkommer det även att kvinnor undvek situationer där de kunde utsättas för visuell 
exponering så som till exempel gymmet och stränder. Detta för rädslan av att möta 
negativa reaktioner och att chocka andra människor. I Barthakur et al. (2017) studie 
bekräftas detta då även dessa kvinnor kände sig obekväma och undvek situationer där 
det fanns risk för exponering av bröstet. Resultatet tydliggör samhällets inflytande på 
kvinnors kroppsbild. Samhällets förväntningar på kvinnors utseende kan därmed 
skapa en konflikt hos kvinnorna och dagligen påminna om att deras verklighet inte 
stämmer överens med samhällets kroppsliga ideal. Enligt livsvärldsteorin av Dahlberg 
och Segesten (2010) kan omvårdanden och stödet anpassas utefter den enskilda 
individens behov genom insikt i personens livsvärlden. 
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Enligt Helgeson, Snyder och Seltman (2004) kan det sociala stödet från familj och 
vänner ha en signifikant påverkan på kvinnornas fysiska och mentala funktion. Detta 
återspeglas i litteraturöversiktens resultat där det framkommer att stödet från partner, 
vänner och familj hjälpte kvinnorna att mildra de emotionella och fysiska effekterna 
som tillkom vid bröstcancer. Kvinnorna i resultatet belyste även att sjuksköterskan 
bidrog med ett viktigt stöd i återhämtningen och beskrev att de var nöjda med stödet 
de fått. I tidigare studie bekräftas det att vårdpersonalen upplevdes som förstående och 
att den vård kvinnorna erhöll var av god kvalité (Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna 
i litteraturöversiktens resultat belyser även att vårdpersonalen delgav mycket 
information samt att de upplevdes vara icke dömande emot deras frågor. Detta 
återfinns i Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid (2012) studie där kvinnorna ansåg 
att de möttes med respekt samt fick all den information de behövde av vårdpersonalen. 
Dock framkommer det i en studie av Suplee, Jerome-D’Emilia och Boiler (2016) att 
kvinnor skulle uppskattat mer information. Liknade påvisas i litteraturöversiktens 
resultat där kvinnor påpekade att de skulle haft nytta av att fått ta del av mer 
information. I resultatet framkommer det inte vad för information kvinnorna hade 
velat ta del av, detta medför att sjuksköterskor måste vara lyhörda kring patientens 
unika behov då varje kvinna har en egen livsvärld. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
är det enligt Dahlberg och Segesten (2010) viktigt att som sjuksköterska ha förståelse 
för den levda kroppen samt förstå hur hälsan och livsvärlden påverkas av sjukdom.  
 
Litteraturöversiktens resultat belyste kvinnors upplevelser kring acceptans och 
tacksamhet efter mastektomi. Kvinnorna upplevde att livet och överlevnad var 
viktigare än de etiska aspekterna och en förändrad syn på livet hade uppstått. Detta 
återfinns även i en studie av Hill och White (2008) som beskriver att kvinnor kunde 
acceptera den förändrade kroppen då de känner en tacksamhet över att vara vid liv 
samt att de fått ett nytt perspektiv på livet.   
 

Slutsats  

Livsvärlden är individuell och personlig, därav kan kvinnors upplevelser av livet efter 
genomförd mastektomi i samband med bröstcancer variera. Stödet från omgivningen 
uppgavs ha en betydande roll för de fysiska och emotionella förändringar som uppstod 
hos kvinnan. Av den orsaken är det betydelsefullt att sjuksköterskan tar hänsyn till 
kvinnans unika behov och upplevelse efter en genomförd mastektomi.  
 
Vidare forskning kring området skulle kunna medföra att sjuksköterskan får en 
djupare förståelse och kan anpassa stödet utefter den unika individen. I resultatet 
framkommer det att kvinnor som genomgått en mastektomi uttryckte en önskan om 
att få ta del av ytterligare information gällande mastektomi. I resultatet framkommer 
det inte vad för information kvinnorna önskade att ta del av, vilket fortsatt forskning 
skulle kunna ge svar på. Resultatet synliggör även ålderns påverkan på hur kvinnan 
upplevde avlägsnandet av bröstet. Vidare forskning kring ålderns inflytande skulle 
medföra en tydligare bild av stödet kvinnor i olika åldrar kan vara i behov av.  
 

Kliniska implikationer  

De kvalitativa artiklarna gav ett beskrivande resultat om hur kvinnor upplevt en 
genomförd mastektomi i samband med bröstcancer. Genom det sammanställda 
resultatet kan ökad kunskap samt förståelse spridas till sjuksköterskor, kvinnans 
närstående samt till individer i samhället kring kvinnors upplevelse efter mastektomi. 
Likt tidigare beskrivet är bröstcancer den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor 
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världen över samt mastektomi en vanlig del av bröstcancerbehandlingen. 
Sannolikheten är därmed stor att sjuksköterskan någon gång kommer att stöta på en 
kvinna som genomfört en mastektomi. Upplevelsen kring avlägsnandet av bröstet 
visade sig variera mellan kvinnorna, vilket måste tas i beaktande. Insikt i denna 
patientgrupp och kring kvinnans livsvärld skulle kunna medföra att sjuksköterskor kan 
ge en bättre personcentrerad vård där stöd och omvårdnad är anpassat utefter den 
specifika individen.  
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för hur mastektomi 

påverkar kvinnors 

kroppsuppfattning vid 

bröstcancer.  

Metod: 
Kvalitativ beskrivande 
studie med semi-
strukturerande intervjuer. 
 
Urval: 
20 kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi.  

Kvinnorna uppgav att brösten betydde 
kvinnlighet, skönhet och moderskap. 
Betydelsen av mastektomi varierade. 
Kvinnorna använde negativa 
uttalanden om deras utseende, samt 
att de upplevde att halva sig själva 
saknades. Deltagarna uppgav att de 
föredrog kläder som döljer deras brist 
på bröst. De uppgav även att relationen 
till deras man hade förändrats samt att 
de avstod från social interaktion. 

Studien är etiskt godkänd 

av Medical Faculty 

Clinical Studies etiska 

kommitté.  

Del 1  
4/4 
 
Del 2 
7/8 
 

Menon, A. S., & 
O'Mahony, M. 
(2019)  
Irland 
 

Applied nursing 
research: ANR.  
 
Women's body image 
following mastectomy: 
Snap shots of their daily 
lives.   

Syftet med studien var 
att få mer kunskap om 
kvinnors 
kroppsuppfattningar 
efter mastektomi.  

Metod:  
En beskrivande, kvalitativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 

Resultatet visade på de vardagliga 
problem som dessa kvinnor kämpar 
med i kampen för att återfå ett normalt 
liv efter mastektomi. Resultatet visade 
även på hur kroppsförändringen 
påverkade kvinnornas dagliga liv, 
deras upplevelse av 
kroppsförändringen, relationen till 

Studien är etisk godkänd 
av en etisk kommittee.  
 
Del 1 
4/4 
 
Del 2 
8/8 
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7 kvinnor över 18 år som 
genomgått en 
mastektomi.  

deras partner samt behovet av 
information och support. 

Pereira, C. M., 
Pinto, B. K., Muniz, 
R. M., Cardoso, D. 
H., & Wexel, W. P. 
(2013) 
Brasilien 

Revista de Pesquisa: 
Cuidado é Fundamental 
Online.  
 
Falling ill and surviving 
breast cancer: the 
experience of 
mastectomies woman.   

Syftet med studien var 
att undersöka kvinnors 
upplevelse av 
mastektomi, tillföljd av 
insjuknande och 
överlevande av 
bröstcancer.  

Metod:  
En kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer, med 
förklarande och 
beskrivande karaktär.  
 
Urval:  
Fem kvinnor som överlevt 
bröstcancer och 
genomgått mastektomi.  

Upplevelsen av bröstcancer 
genomsyrades av många olika känslor. 
Styrka fann dessa kvinnor i den 
support de fick från sina vänner, 
familj, religion och tro. Efter 
behandlingen, förändrade kvinnorna 
deras sätt att leva för att finna 
livskvalité bortom cancern.  

Studien är etisk godkänd 
av en etisk kommittee. 
 
Del 1 
4/4 
 
Del 2 
7/8 

Piot-Ziegler, C., 
Sassi, M.-L., 
Raffoul, W., & 
Delaloye, J.-F. 
(2010) 
Schweiz 

British Journal of 
Health Psychology 
 
Mastectomy, body 
deconstruction, and 
impact on identity: A 
qualitative study 

Syftet med studien är att 
förstå konsekvenserna 
av 
kroppsdekonstruktion 
för kvinnans 
kroppsuppfattning och 
identitet i samband med 
bröstcancer 

Metod: 
En kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 
19 kvinnor som 
genomgått mastektomi 

Mastektomi framkallar smärtsamma 
känslor kring kroppsförändring. Även 
vid möjlighet till direkt rekonstruktion, 
upplevde kvinnorna blandade känslor 
när de jämförde den tidigare 
hälsosamma kroppen med den 
utmanade kroppen. 

Studien är etisk godkänd 
av The University 
Hospital Ethical Board. 
 
Del 1  
4/4 
 
Del 2  
8/8 
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Bilaga 3, Granskningsprotokoll  

 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja  

 Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 

II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?   Ja   Nej 
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Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

 

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

 

 

 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


