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Sammanfattning 

Mastektomi är en vanlig behandlingsform vid bröstcancer vilket innebär att hela 

bröstet opereras bort. Upplevelsen av en mastektomi är individuell och framkallar 

olika känslor. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur 

kroppsuppfattningen kan påverkas hos kvinnan efter en mastektomi. Syftet med 

studien var att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter en mastektomi. En 

litteraturstudie genomfördes och relevanta sökord användes i databassökningen 

utifrån syftet. Studiens resultat bestod av 12 vetenskapliga artiklar som granskades 

och analyserades. I studien framkom två teman och sex kategorier vilka var Förlust i 

relation till kroppsuppfattning: Att förlora ett bröst, Att förlora sin femininitet och 

identitet samt Tacksamhet över förlusten och Kvinnans förhållningssätt efter 

mastektomin: Kvinnans begränsningar i vardagen, Att distansera sig och Att sträva 

efter en förbättrad kroppsuppfattning. Resultatet visade att det var vanligt med en 

negativ kroppsuppfattning efter mastektomin. Det fanns även kvinnor som inte 

upplevde att mastektomin förändrade deras kroppsuppfattning. Det är viktigt att 

sjuksköterskan får mer kunskap om kvinnors kroppsuppfattning efter en mastektomi 

för att kunna identifiera och vårda dessa kvinnor. Vidare forskning behövs angående 

vilka omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska kan utföra för en kvinna med negativ 

kroppsuppfattning.  
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Abstract 

Mastectomy is a common form of treatment for breast cancer and involves that the 

entire breast is removed. The experience of a mastectomy is individual and evoke 

different feelings. It is therefore important that the nurse has knowledge of how the 

body image is affected after a mastectomy. The aim of the study was to illuminate 

women´s body image after a mastectomy. A literature study was conducted and 

relevant keywords was used in the database search based on the purpose of the study. 

The results of the study consisted of 12 scientific articles which were reviewed and 

analyzed.  Two themes and six categories emerged in the data processing, Loss in 

relation to body image, Losing a breast, Losing your femininity and identity and 

Gratitude for the loss and Women´s attitude after mastectomy, Women´s limitations 

in everyday life, To distance themselves and To strive for an improved body image. 

The results showed that it was common with a negative body image after the 

mastectomy. There were also women who did not experience that the mastectomy 

changed their body image. It is important that the nurse get more knowledge about 

women´s body image after the mastectomy to be able to identify and care for these 

women. Further research is required regarding what kind of nursing interventions a 

nurse can offer to a woman with a negative body image.  
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Inledning 

Varje år diagnostiseras 8400 kvinnor i Sverige (Backman, Browall, Sundberg & 

Wengström, 2016) och 1,3 miljoner kvinnor i världen med bröstcancer vilket gör 

sjukdomen till den vanligaste cancerformen för kvinnor (Lloyd Davies, 2016). Tack 

vare nya och förbättrade behandlingsmetoder överlever allt fler kvinnor sin 

bröstcancer. Enligt Libson och Lippman (2014) är en av orsakerna till de ökade 

överlevnadschanser genomförandet av mammografiscreening, då cancern kan 

upptäckas i ett tidigare stadium. Cirka 80 % av de drabbade kvinnorna lever 10 år 

efter att de har blivit diagnostiserade med bröstcancer (Lloyd Davies, 2016). Enligt 

Fallbjörk, Frejeus och Rasmussen (2012a) är kirurgi en vanlig behandlingsform vid 

bröstcancer, då antingen en del eller hela bröstet avlägsnas. I 40 % av alla 

bröstcancerfall i Sverige genomförs mastektomi vilket innebär att hela bröstet 

avlägsnas (Fallbjörk et al., 2012a).  

Att få en cancerdiagnos kan handla om liv och död och medför ofta förändringar i 

kvinnans vardag (Bergh et al., 2007). En kvinnas kroppsuppfattning kan komma att 

förändras på grund av att cancerbehandlingen leder till ett förändrat utseende (Rhoten, 

2015). Om en kvinna utvecklar en negativ kroppsuppfattning kan det leda till en lägre 

nivå av livskvalitet (Rhoten, 2015). Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan 

identifierar kvinnor som är missnöjda med sin kroppsuppfattning så att de kan ge stöd 

till dessa kvinnor på bästa sätt (Rhoten, 2015). Det är viktigt att kvinnan får 

individuellt anpassad information i omvårdnaden efter en mastektomi (Remmers, 

Holträwe & Pinkert, 2010). Joyce Travelbee belyser i sin omvårdnadsteori att varje 

människa upplever situationer på olika sätt och varje människa är unik. (Alligood, 

2014). Det är därför viktigt att sjuksköterskor har kunskap kring hur en kvinnas 

kroppsuppfattning kan komma att påverkas efter en mastektomi för kunna ge en 

holistisk omvårdnad för dessa kvinnor (Remmers et al., 2010).  

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den cancerform som ökar snabbast hos kvinnor (Bergh et al., 2007).  

De senaste 20 åren har antalet bröstcancerfall ökat med 1,5 % årligen till skillnad från 

0,5 % för andra cancerformer i Sverige. En förklaring till ökningen kan vara att 

sjukdomen upptäcks i ett tidigare stadie. Detta kan till viss del förklaras av att Sverige 

i slutet av 1980-talet införde ett nationellt screeningprogram som innebär att alla 

kvinnor mellan 40-74 år kallas till undersökning var 18-24 månad (Bergh et al., 2007; 

Socialstyrelsen, 2013). Redan på 1970-talet kunde dock en minskning ses av andelen 

kvinnor som avled på grund av bröstcancer och denna minskning ser ut att fortsätta 

för varje år (Bergh et al., 2007).  

Vid bröstcancer delar sig cancercellerna okontrollerat och orsakar en onormal tillväxt. 

Ålder är en riskfaktor för bröstcancer och 80 % av de drabbade kvinnorna är över 50 



 

 2 

år. Andra riskfaktorer är tidig menstruationsdebut, sen klimakteriedebut, fetma, 

stillasittande och stor alkoholkonsumtion. Kvinnor som drabbas i yngre åldrar 

tenderar att få en mer aggressiv form av bröstcancer (Lloyd Davies, 2016).  

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en eller flera knölar i bröstet som kvinnan 

själv kan känna. Andra vanliga symtom vid bröstcancer är indragning av bröstvårtan, 

eksem runt eller på bröstvårtan, svårläkta sår på bröstet, storleksförändringar av 

bröstet, apelsinhud som innebär röd och svullen hud samt blodblandad vätska från 

bröstvårtan (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Vid bröstcancerdiagnostisering 

blir kvinnan remitterad till en specialist (Lloyd Davies, 2016). Hos specialisten 

genomförs en utredning i tre steg, en så kallad trippeldiagnostik. Först genomförs 

mammografi och en klinisk undersökning som inkluderar anamnes och det misstänkta 

området undersöks eventuellt med ultraljud. Nästa steg innefattar en biopsi av den 

misstänka tumören. Slutligen används ett poängsystem vid trippeldiagnostiken för att 

avgöra huruvida tumören är benign eller malign. Undersökningarnas resultat 

diskuteras i ett team där läkarna har olika kompetenser för att bekräfta diagnosen och 

lägga upp en behandlingsplan. Enligt Lloyd Davies (2016) beror valet av 

behandlingsform på lymfkörtelstatus, tumörstorlek, kvinnans önskemål och kvinnans 

nuvarande hälsostatus. Kirurgi, cellgifter och strålbehandling är exempel på 

behandlingsmetoder mot bröstcancer. (Lloyd Davies, 2016).  

Mastektomi 

Mastektomi innebär att hela bröstet opereras bort (Fallbjörk et al. 2012a). Mastektomi 

är standardbehandlingen om tumören är stor, vilket innebär att den är över tre 

centimeter (Bergh et al., 2007), om kvinnan har ett litet bröst med en medelstor tumör 

eller om kvinnan får ett återfall efter konservativ behandling (Zurrida & Veronesi, 

2015). Mastektomi kan även genomföras i förebyggande syfte vilket kallas för 

profylaktisk mastektomi, då kvinnan själv önskar operationen på grund av en 

genetiskt hög risk för bröstcancer. Mastektomi kan även genomföras om tumören har 

spridit sig till flera delar i bröstet samt om ett lokalt återfall sker trots tidigare 

genomförd bröstbevarande kirurgi (Bergh et al., 2007).  

Enligt Fallbjörk et al. (2012a) finns det efter en genomförd mastektomi flera olika 

alternativ för att gå vidare. Bröstrekonstruktion är ett av alternativen och kan 

genomföras i direkt samband med mastektomin eller senare. Bröstrekonstruktion 

innebär att bröstet återskapas med hjälp av implantat eller med hjälp av vävnad som 

tas från någon annan del på kroppen. En kombination av dessa två metoder kan också 

genomföras. Vissa kvinnor väljer att avstå från bröstrekonstruktion och väljer då 

antingen att leva med ett bröst eller att använda en lös bröstprotes (Fallbjörk et al., 

2012a).  
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Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning är idag ett multidimensionellt fenomen som har studerats 

ingående. Kroppsuppfattning definieras enligt Rhoten (2015) som en subjektiv bild 

som upplevs av en själv samt de reaktioner som noteras från andra. Begreppet 

kroppsuppfattning används ofta inom omvårdnad, psykologi och medicin. 

Kroppsuppfattning är starkt förknippat med självkänsla, identitet, sexuell funktion, 

sociala relationer och attraktivitet (Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså & Dahl, 

2010). Kroppsidealet kallas för den ”normala kroppen” och är det som i dagens 

samhälle kallas för normalitet (Peuravaara, 2013). Enligt Hargreaves och Tiggemann 

(2004) påverkar familj, vänner och massmedia kvinnans kroppsideal samt hur hon ska 

se ut. Massmedia är den faktor som har störts inflytande på kvinnans 

kroppsuppfattning (Hargreaves & Tiggemann, 2004). Media i olika former är något 

som kvinnan ständigt möter och dagens kroppsideal har en stor negativ inverkan på 

kvinnans kroppsuppfattning (Jiang & Vartanian, 2016). I den västerländska kulturen 

är kroppsuppfattning starkt förknippat med könsföreställningar och samhällsnormer. 

Det sker dagligen en jämförelse kvinnor emellan (Borowsky et al., 2015). 

En negativ kroppsuppfattning kännetecknas av missbelåtenhet kopplad till kroppens 

storlek och utseende (Rhoten, 2015) samt dålig självkänsla, depressiva symtom och 

social ångest (Falk Dahl et al., 2010). Rhoten (2015) menar att en negativ 

kroppsuppfattning är kopplat till en lägre nivå av livskvalitet. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att identifiera tecken och uppmärksamma kvinnor med en negativ 

kroppsuppfattning för att kunna utföra en holistisk omvårdnad (Rhoten, 2015). 

Tecken på att en kvinna har en negativ kroppsuppfattning kan ge sig i uttryck hur 

kvinnan pratar om sig själv och hur hon kommunicerar med andra (Walters-Brown & 

Hall, 2012). En negativ kroppsuppfattning kan även ge uttryck i fysiologiska eller 

psykologiska symtom. Ett exempel på detta kan vara att undvika att se på sig själv. 

Det är viktigt att sjuksköterskan förstår att en kvinnas kroppsuppfattning påverkar den 

allmänna hälsan (Walters-Brown & Hall, 2012). 

Hopwood, Fletcher, Lee och Al Ghazal (2001) har utvecklat en självskattningskala, 

Body image scale (BIS) för att mäta kroppsuppfattningen hos cancerpatienter. Denna 

skala belyser 10 punkter. De första fem punkterna innefattar en missnöjd 

kroppsuppfattning, svårighet att se sig själv naken, undvika andra på grund av sitt 

utseende, missnöjdhet vid påklädning och cancerpatientens förändrade 

självmedvetenhet. De resterade fem punkterna i skalan innefattar kroppsuppfattningen 

i relation till cancern, känsla av femininitet, fysisk- och sexuell attraktion, 

missnöjdhet med ärr och kroppen i helhet (Hopwood et al., 2001). 

Kroppsuppfattningens hörnstenar består av beteende- kognitiva- och emotionella 

komponenter. Kroppsuppfattningen är även tätt kopplat till etnisk och kulturell 

tillhörighet hos kvinnan (Falk Dahl et al., 2010).  
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Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Målet med omvårdnaden är att hjälpa kvinnan att ta kontrollen över sin situation efter 

mastektomin (Myklebust Sørensen & Almås, 2010). Varje kvinna är unik och behöver 

därför individuellt anpassad information och vägledning om sjukdomen, behandlingar 

och dess biverkningar, eventuella komplikationer, prognos och hur uppföljningen från 

sjukvården sker. När kvinnan väljer att se sitt ärr för första gången är det bra att en 

sjuksköterska närvarar för att kunna svara på kvinnans frågor och funderingar samt 

för att kunna ge stöd. Det är viktigt att kvinnan själv får bestämma när hon ska se det 

opererade området för första gången. Det här bör helst ske innan utskrivning från 

sjukhuset. Det är viktigt att sjuksköterskan respekterar kvinnan i de val hon väljer att 

göra i samband med konfronteringen av ärret. En viktig uppgift för sjuksköterskan är 

att känna igen tecken som tyder på att kvinnan har behov av att prata om negativa 

känslor efter mastektomin (Myklebust Sørensen & Almås, 2010). Det viktigaste är att 

kvinnan ska känna en trygghet i sin situation relaterat till bröstcancern (Remmers et 

al., 2010). Det är även viktigt att kvinnan känner att hon respekteras, att hennes frågor 

blir tagna på allvar, att stödet ges utefter hennes behov och att hennes sätt att hantera 

situationen blir accepterad. Det är även viktigt att sjuksköterskan utvecklar en 

fungerade kommunikation med kvinnan genom att vara rak, öppen och ärlig (Cohen, 

Anderson, Jensik, Xiang, Pruszynski & Walker, 2012). Genom att ha en bra 

kommunikation kan kvinnan vara komfortabel med att berätta om sina känslor kring 

den förändrade kroppsuppfattningen. Sjuksköterskan bör vara medveten om kvinnans 

känslomässiga och psykologiska påfrestningar och inte enbart fokusera på de fysiska 

(Remmers et al., 2010). Detta innebär att sjuksköterskan inte enbart ska lindra smärta 

utan även fokuserar på kvinnans psykiska välmående. Genom att prata om vardagliga 

saker kan sjuksköterskan hjälpa kvinnan att tänka på annat eller genom att exempelvis 

hålla kvinnans hand kan sjuksköterskan förmedla en känsla av trygghet. Det är viktigt 

att en förtroendefull relation utvecklas mellan kvinnan och sjuksköterskan under 

sjukhusvistelsen (Remmers et al., 2010).  

Joyce Travelbee  

Enligt Myklebust Sørensen och Almås (2011) har varje kvinna unika upplevelser efter 

en mastektomi. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees teori har sin utgångspunkt i 

att varje människa är en unik och oersättlig individ (Alligood, 2014). Ett viktigt 

budskap i Travelbees teori är att alla får ta del av erfarenheter som lidande, förluster 

och sjukdom, men varje individ upplever situationen eller erfarenheter på sitt eget 

sätt. I Travelbees teori ligger stort fokus på lidande. Lidandet är något som alla 

kommer att genomgå och som är individuellt. Sjukdom kan ofta framkalla lidande och 

är kopplat till olika typer av förluster så som kroppslig, andlig eller emotionell 

integritet (Alligood, 2014).  

Travelbee menar att det är viktigt att varje människa finner en mening genom livets 

alla faser (Alligood, 2014). När en individ känner en mening med livet erhålls svar på 

frågor som vanligen uppkommer i samband med sjukdom, så som ”varför händer 
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detta mig?” och ”hur ska jag komma igenom detta?”. En känsla av att känna sig 

behövd är också en aspekt av att känna mening. Genom livets gång är det vanligt att 

individer behöver hjälp med att finna en mening, vilket är omvårdnadens viktigaste 

syfte. För att uppnå detta syfte är kommunikation ett viktigt redskap. Genom 

kommunikation skapas en relation mellan sjuksköterskan och den sjuke. Att lära 

känna och se den sjukes behov är syftet med kommunikationen. I Travelbees teori ska 

omvårdnaden utgå från individens erfarenheter och upplevelser. Hon menar även att 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar ligger i att hjälpa kvinnan att tillgodose de behov 

som hon själv inte klarar av (Alligood, 2014).  

Problemformulering 

Mastektomi är en vanlig behandlingsform vid bröstcancer och kan medföra att en 

kvinnas kroppsuppfattning förändras. Om en kvinna har en negativ kroppsuppfattning 

kan det leda till en lägre nivå av livskvalitet. För att kunna identifiera, bemöta och 

utföra en holistisk omvårdnad för bröstcanceropererade kvinnor är det betydelsefullt 

att sjuksköterskan utvecklar en djupare förståelse för hur kvinnans kroppsuppfattning 

påverkas efter en mastektomi.  

Syfte  

Syftet var att belysa kvinnors kroppsuppfattning efter en mastektomi.  

Metod 

En litteraturstudie har genomförts vilket innebär att aktuell forskning har 

sammanställts och kunskapsläget har beskrivits inom det valda området. Metoden 

som använts är en litteraturstudie med induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att 

fakta samlas in utifrån problemområdet med avsikt att skapa nya begrepp eller teorier 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

Vid artikelsökningarna användes databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

CINAHL och PubMed innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar med fokus på 

omvårdnadsforskning. PsycINFO innefattar vetenskapliga tidskriftsartiklar med 

psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Först 

genomfördes en inledande sökning i samtliga tre databaser för att få en överblick över 

det material som fanns tillgängligt om det valda ämnet. Lämpliga sökord diskuterades 

fram för att hitta artiklar som besvarade studiens syfte och för att finna fenomenets 

variation. Sökord som formulerades utifrån syftet och problemområdet var 

mastektomi, kroppsuppfattning och upplevelse, sökorden översattes till mastectomy, 

body image och experience (Tabell 1). Sökorden kombinerades i de olika databaserna 

med den booleska operatorn AND som innebär att sökningen avgränsades (Forsberg 

& Wengström, 2016). Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle 
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vara publicerade mellan 2010-2016. Dessa årtal valdes för att få aktuell forskning på 

problemområdet. Artiklarna skulle även vara peer-reviewed i CINAHL och 

PsycINFO och ha abstract i PubMed. Detta för att säkerställa en vetenskaplig kvalitet. 

Ett annat inklusionskriterie var att kvinnorna skulle vara diagnostiserade med 

bröstcancer och genomgått en mastektomi.  Exklusionskriterierna var att inga män 

skulle inkluderas eller operationer där brösten tagits bort i profylaktiskt syfte. Kvinnor 

som väljer en profylaktisk mastektomi väljer frivilligt att genomgå operationen och 

kan därför ha andra upplevelser angående kroppsuppfattningen än de kvinnor som är 

tvungna att genomgå operationen. 

I CINAHL genomfördes första sökningen som en fritextsökning med sökorden 

mastectomy och body image. Detta för att få ett större antal träffar. I den andra 

sökningen i CINAHL kombinerades sökordet mastectomy som en CINAHL heading 

och sökordet experience som en fritextsökning. I PsycINFO genomfördes första 

sökningen med sökorden mastectomy och body image, båda thesaurus. I den andra 

sökningen användes sökordet mastectomy som thesaurus och experience som 

fritextsökning. I den första sökningen i PubMed kombinerades Medical Subject 

Headings (MeSH-termen) mastectomy med MeSH-termen body image. Detta för att få 

ett snävare resultat. I den andra och slutliga sökningen användes MeSH-termen 

mastectomy i kombination med fritextsökning av sökordet experience. Sökordet 

experience användes som fritextsökning i alla databassökningar då det inte fanns som 

ämnesord (Tabell 2).   

Sammanlagt lästes 767 titlar. Abstrakt lästes på 184 artiklar där titeln lät relevant till 

studiens syfte. Av dessa abstrakt lästes 24 artiklar i sin helhet då de ansågs kunna 

besvara syftet. Därefter kunde sju artiklar exkluderas då det framkom att de inte 

svarade mot studiens syfte. De kvarvarande 17 artiklarna kvalitetsgranskades därefter 

utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa och kvalitativa 

studier. Artiklarna bedömdes och graderades från grad I till III. Grad I står för hög 

vetenskaplig kvalitet och grad III för låg vetenskaplig kvalitet. I denna studie valdes 

artiklar med grad I och II att inkluderas. Således exkluderades ytterligare fem artiklar 

på grund av att de erhöll grad III. Slutligen hittades 12 artiklar som svarade mot 

studiens syfte och dessa utgör resultatet.  

Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes som en litteraturstudie med en innehållsanalys av 

Forsberg och Wengström (2016). Inledningsvis lästes samtliga resultatartiklar igenom 

individuellt ett flertal gånger för att skapa en djupare förståelse och för att få en helhet 

över artiklarnas innebörd. Artiklarnas resultat som motsvarade studiens syfte 

sammanfattades. Därefter diskuterades samtliga artiklar tillsammans för att uppnå 

konsensus. Materialet färgkodades efter innehåll och delades upp i olika teman med 

kategorier. Likheter och skillnader plockades också ut ur färgkodningarna (Tabell 3). 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) ska forskningsetiska överväganden 

genomföras under hela processen av ett vetenskapligt arbete, för att värna om 

människans grundläggande värden och rättigheter. Detta görs för att skydda de 

personer som deltar i en studie. Belmontrapporten belyser tre etiska aspekter: 

rättviseprincipen, göra-gott-principen och respekt för personen. Dessa principer 

innefattar att deltagaren ska respekteras, inte skadas och behandlas likvärdigt 

(Sandman & Kjellström, 2013). Deltagare i en studie har även lagen om etikprövning 

(SFS 2003: 460) bakom sig som menar att den enskilda människan ska skyddas och 

att respekt ska visas för människovärdet vid forskning.  

Alla resultatartiklarna i denna litteraturstudie är godkända och granskade av en etisk 

kommitté och enligt Wallengren och Henricson (2012) ökar det vetenskapliga värdet 

om en studie har blivit godkänd av en etisk kommitté eller om de kan visa att de har 

genomfört etiska överväganden (Wallengren & Henricson, 2012).  

I denna litteraturstudie har etiska överväganden tagits i åtanke gällande risk och nytta. 

Orsaken till att belysa detta ämne är att öka sjuksköterskors kunskap kring hur de ska 

förhålla sig och bemöta kvinnor som genomgått en mastektomi. Litteraturstudiens 

resultat ger en samlad bild och en ökad förståelse för hur kvinnor upplever sin 

kroppsuppfattning efter en mastektomi. Det kan anses försvarbart att genomföra 

litteraturstudien då kunskapen kan leda till en förbättrad omvårdnad för den här 

patientkategorin.  

Resultat 

I studien framkom två teman och sex kategorier vilka var Förlust i relation till 

kroppsuppfattning: Att förlora ett bröst, Att förlora sin femininitet och identitet samt 

Tacksamhet över förlusten och Kvinnans förhållningssätt efter mastektomin: 

Kvinnans begränsningar i vardagen, Att distansera sig och Att sträva efter en 

förbättrad kroppsuppfattning.  

Förlust i relation till kroppsuppfattning 

Att förlora ett bröst  

För många kvinnor var mastektomin en traumatisk händelse som hade stor påverkan 

på livet och den förändrade livssituationen (Shrestha, 2012). Efter genomförd 

mastektomi var det vanligt att kvinnorna kände sig missnöjda med sina förändrade 

kroppar (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012b; 

Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario, 2012; McKean, Newman & 

Adair, 2013; Piot-Ziegler, Sassi & Delaloye, 2010; Rubin, Chavez, Alderman & 

Pusic, 2013; Shrestha, 2012; Slatman, Halsema & Meershoek, 2016). 

Kroppsuppfattningen hos kvinnorna efter en mastektomi var individuell och några 
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upplevde att de kände sig vanställda av att bara ha ett bröst. Detta ledde till känslor 

som frustation, rädsla, ilska, chock och ovärdighet (Freysteinson et al., 2012). Att 

förlora ett bröst kunde sänka en kvinnans självkänsla. En sjunkande självkänsla 

kopplade många kvinnor till en negativ kroppsuppfattning. Detta kunde i sin tur yttra 

sig genom depression, ångest, osäkerhet kring framtiden, rädsla för återfall av 

bröstcancern och metastasering (Shrestha, 2012).  

Once I healed a bit [after the mastectomy], I couldn’t look at myself, I was 

absolutely disgusted, my body image was … Just disgust in my whole body… I 

couldn’t look, it was just … horrible, and I never did look, except for that 

once, I stood and looked in the mirror and I could feel my stomach churching 

(McKean et al., 2013, s.496). 

För många kvinnor var det en påfrestande känsla att kroppen var asymmetrisk 

(Freysteinson et al., 2012; Slatman et al., 2016) samt att ha ett platt och ärrat område 

där bröstet tidigare suttit (Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi, 2010; Piot-Ziegler 

et al., 2010). Vissa kvinnor önskade att båda brösten skulle tagits bort för att slippa 

känslan av en asymmetrisk kropp (Piot-Ziegler et al., 2010).  

Det fanns däremot kvinnor som menade att mastektomin inte hade någon påverkan på 

deras kroppsuppfattning. Detta berodde på olika faktorer, en av dessa var ålder. Enligt 

Fallbjörk et al. (2012b) påverkades äldre kvinnor inte lika mycket av operationen som 

de yngre kvinnorna. De äldre kvinnorna ansåg att hälsan var viktigare än förlorandet 

av bröstet. De yngre kvinnorna värdesatte vikten av att ha två bröst (Fallbjörk et al., 

2012b; Piot-Ziegler et al., 2010). Kroppsuppfattningen påverkades inte heller lika 

negativt för de kvinnor som var i en relation jämfört med de kvinnor som var singlar 

(Fang, Balneaves & Shu, 2010). Partnern såg inte kvinnans mastektomi som något 

problem (Fallbjörk et al., 2012b; Shrestha, 2012). Piot-Ziegler et al. (2010) visade 

däremot att många kvinnor inte alls var bekväma med att visa sina kroppar för sina 

män. Detta på grund av att kvinnorna upplevde en känsla av tomhet där bröstet 

tidigare suttit samt att de var missnöjda med hur de uppfattade sin kropp (Shrestha, 

2012).  

Att förlora sin femininitet och identitet 

Genom att operera bort ett bröst hotades kvinnans femininitet och i sin tur 

kroppsuppfattningen (Denford, Harcourt, Rubin & Pusic, 2010; Fallbjörk et al., 

2012b; Freysteinson, 2012; McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010; Shrestha, 

2012) då brösten är en symbol för femininitet (Piot-Ziegler et al., 2010). Flera kvinnor 

menade att femininiteten försvann efter mastektomin och att de inte längre kände igen 

sig själva (Fallbjörk et al., 2012b; Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010) 

med det fanns också kvinnor som menade att mastektomin inte påverkade deras 

känsla av femininitet (Fallbjörk et al., 2012b).  
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She asked me if I didn’t lose my femininity, and I thought, what on earth is 

she talking about! Does she think that this so-called “femininity” is more 

important than life itself? (Laila) (Fallbjörk et al., 2012b, s.44).  

Det var vanligt att förlorandet av ett bröst inte enbart kopplades till femininitet utan 

även identitet (Begum et al., 2010; McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010).  

Denford et al. (2010) beskrev att kvinnans självkänsla och identitet kunde rubbas då 

allt som ansågs vara kopplat till skönhet mer eller mindre var borta efter mastektomin. 

Efter en genomförd mastektomi kunde kvinnorna drabbas av en identitetskris (Piot-

Ziegler et al., 2010). Femininitet förbättrades hos kvinnorna mellan 10 månader och 

tre år efter mastektomin (Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 2013).  

Tacksamhet över förlusten 

Det fanns kvinnor som såg mastektomin från den ljusa sidan och insåg att operationen 

hade räddat deras liv (Piot-Ziegler et al., 2010; Shrestha, 2012). En del kvinnor var 

inte nöjda med operationsområdet men det påverkade inte deras kroppsuppfattning 

eller femininiteten. Dessa kvinnor valde istället att vara glada och tacksamma för att 

de blivit botade från bröstcancern (Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). 

Fallbjörk et al. (2012b) beskrev att vissa kvinnors kroppsuppfattning inte påverkades 

efter en mastektomi då dessa kvinnor var missnöjd med bröstens utseende sedan 

tidigare. En kvinna beskrev att hon accepterade mastektomin då operationen förde 

henne i säkerhet och skyddade henne (Piot-Ziegler et al., 2010).  

Finally, what is important is to feel protected, in a sense, not to be exposed to 

piling up dangers, and to accept looking at yourself. I don’t know how I’ll 

experience that. I try to imagine, overall, working through it, absolutely in the 

sense it has to be removed as soon as possible, because it is something that 

puts me in danger. Patricia. (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 495). 

Slatmans et al. (2016) belyste att vissa kvinnor var tacksamma över att kirurgerna 

hade den kompetens som krävdes för att hjälpa dem. Detta medförde att kvinnorna 

var tacksamma över ärret efter mastektomi. Kvinnorna tyckte inte att ärret var 

estetiskt fint men de var tacksam över kroppens läkningsförmåga (Slatman et al., 

2016).  

Kvinnans förhållningssätt efter mastektomin 

Kvinnans begränsning i vardagen 

Fallbjörk et al. (2012b) och McKean et al. (2013) visade att klädvalen för kvinnorna 

blev begränsade efter mastektomin. Detta berodde på att kvinnorna ville dölja sina ärr 

och visa att kroppen var hel och välja kläder utefter detta. Detta kunde innebära att 

kvinnorna till exempel inte ville bära urringade tröjor eller att bh:arna inte längre hade 

rätt passform. En del av kvinnorna var dessutom rädda för att människor i 
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omgivningen skulle se området där bröstet tidigare suttit (Fallbjörk et al., 2012b; 

McKean et al., 2013). 

Att distansera sig  

För att acceptera de förändringar som orsakades av mastektomin använde kvinnorna 

olika strategier för att försonas med sina förändrade kroppar. Ett sätt var att distansera 

sig och ta avstånd från kroppen (Brunet et al., 2013; Freysteinson et al., 2012; Piot-

Ziegler et al., 2010; Slatman et al., 2016). Det var vanligt att kvinnorna kallade 

kroppen för ”den” eller ”det” och inte längre förknippade kroppen som sin egen utan 

såg den mer som ett objekt. Kvinnan pratade om sin kropp som att den blivit utbytt 

(Freysteinson et al., 2012; Slatman et al., 2016). Piot-Ziegler et al. (2010) menade att 

det var vanligt att kvinnor kände sig som främlingar i sina egna kroppar och att det 

fanns en stor distans mellan deras tidigare och nuvarande jag. Kvinnorna kände sig 

förminskade och upplevde att deras kropp förrådde dem. Brunet et al. (2013) beskrev 

att vissa kvinnor inte gick ut på grund av att de var mycket missnöjd med sina 

kroppar, vilket var deras sätt att hantera och distansera sig till situationen (Brunet et 

al., 2013).  

Slatman et al. (2016) lyfte dock fram att alla kvinnor inte distanserade sig. De här 

kvinnorna valde istället att visa upp sina ärr som ett sätt att försonas med sina 

kroppar. Detta visade att varje kvinna hade unika upplevelser om sin ärrade kropp 

(Slatman et al., 2016). 

Att sträva efter en förbättrad kroppsuppfattning  

Genom att låta kvinnorna få tillgång till en helkroppsspegel postoperativt kunde hon 

tillsammans med sjuksköterskan och/eller anhörig titta på det opererade området 

(Freysteinson et al., 2012). Många kvinnor tyckte att det var en fördel att 

sjuksköterskan även använde en spegel vid såromläggningar. Detta för att kvinnorna 

upplevde svårigheter med att se såret efter operationen. Genom att använda en spegel 

blev det med tiden lättare för kvinnorna att titta på sig själva i spegeln och därigenom 

förbättra sin kroppsuppfattning (Freysteinson et al., 2012). Många kvinnor var även 

oroliga över hur deras framtid skulle komma att påverkas efter mastektomin (Fang et 

al., 2010; Piot-Ziegler et al., 2010). Fallbjörk et al. (2013) visade dock att 

kroppsuppfattningen efter en mastektomi påverkades i en positiv riktning under två år 

efter operationen. Flera kvinnor uttryckte att stödgrupper, skriftlig information och 

information på internet var bra hjälpmedel för att kunna hantera sin nya situation och 

för att öka sitt välbefinnande (Freysteinson et al., 2012).  

Denford et al. (2010) beskrev att kvinnornas mål efter mastektomin att återfå en 

normal kropp. Alla kvinnor hade en egen uppfattning om vad en normal kropp 

innebar. Antingen utgick kvinnan från sin egen tolkning eller efter normaliteten som 

var kopplad till samhällets normer. För några kvinnor var den enda räddningen för att 
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återfå normalitet, identitet och femininitet att genomgå en bröstrekonstruktion 

(Begum et al., 2011; Denford et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012b; McKean et al., 

2013; Rubin et al., 2013). Mastektomi var ett tydligt tecken på att en kvinna hade 

förlorat en kroppsdel. Bröstrekonstruktion var ett alternativ för att återfå sin normala 

kroppsuppfattning då många kvinnor hade svårt att leva med asymmetrin som 

mastektomin orsakade. Bröstrekonstruktionen bidrog till att kvinnorna återfick 

symmetri (Begum et al., 2011; Denford et al., 2010; Fang et al., 2010).   

I knew somehow that it would be difficult for me to cope without a breast in 

terms of body image……. I just felt that I could not live, to be flat chested on 

one side, so I think that was what made me go ahead with this. (P12. Age 43, 

immediate reconstruction). (Begum et al., 2011, s.107).  

Bröstrekonstruktion bidrog till att många kvinnor upplevde en förbättrad 

kroppsuppfattning (Piot-Ziegler et al., 2010). Det fanns en del kvinnor som dock inte 

tyckte att bröstrekonstruktionen var tillräcklig för att återgå till att leva samma liv som 

innan bröstcancerdiagnosen. Bröstrekonstruktionen förbättrade det fysiska 

framträdandet hos kvinnan men inte hennes psykiska och känslomässiga tankar vilket 

innebar att den känslomässiga smärtan som förlorandet av ett bröst orsakade 

fortfarande kvarstod hos kvinnan (Piot-Ziegler et al., 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO som har använts i litteraturstudien 

ökar trovärdigheten då databaserna innehåller vetenskapliga tidskrifter angående 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att tydligt beskriva 

urvalskriterierna, inklusions- och exklusionskriterier ökar studiens bekräftelsebarhet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga artiklar i resultatet är publicerade mellan 

2010-2016 och det kan ses som en styrka att litteraturstudien speglar aktuell forskning 

inom ämnet. Två sökningar har genomförts, en inledande för att få en helhet om den 

litteratur som finns tillgänglig om ämnet och som hjälp till att välja relevanta sökord 

och en slutlig sökning då en djupare förståelse finns till litteraturen. Detta ökar 

studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). Litteraturstudiens 

pålitlighet ökar då en systematisk litteratursökning har genomförts med samma 

sökord i alla tre databaser. Både fritextsökning och ämnesord har kombinerats i de 

olika databassökningarna samt använts individuellt. De olika kombinationerna har 

genomförts för att få bra och relevanta sökningar.  Den booleska operatorn AND 

användes för att få ett smalare urval (Forsberg & Wengström, 2016). Vid 

databassökningarna framkom flera dubbletter av resultatartiklarna, detta tyder på att 

sökorden har varit relevanta och att problemområdet grundligt sökts igenom. Genom 

att redovisa sökhistorik och sökord ökar studiens tillförlitlighet och bekräftelsebarhet 

(Wallengren & Henricson, 2012). Vid databassökningarna lästes titlar först igenom 
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och abstrakt lästes där titeln lät relevant mot innehållet i artikeln. Detta kan ses som 

en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats då titeln inte stämmer överens med 

innehållet i artikeln. En annan svaghet kan vara att sökordet experience har använts, 

då det i engelskan har flera betydelser. Ordet valdes ändå att användas då relevanta 

träffar framkom. Ytterligare en svaghet med sökordet experience är att ingen 

trunkering har använts vilket har lett till att alla sökordets böjningsformer inte har 

inkluderats i sökningen.  

Alla resultatartiklar har kvalitetsgranskats gemensamt enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall vilket ökar studiens trovärdighet då artiklarna granskats på ett 

likartat sätt (Wallengren & Henricson, 2012). Alla artiklar har blivit etisk godkända 

av olika etiska kommittéer och detta ökar studiens trovärdighet då Wallengren och 

Henricson (2012) menar att det vetenskapliga värdet ökar.  

I studien inkluderades en kvantitativ och 11 kvalitativa artiklar. Kvalitativa studier har 

som syfte att lyfta patienternas upplevelser, förväntningar och erfarenheter vilket 

hjälper till att besvara studiens syfte (Segesten, 2012). Den kvantitativa artikeln 

valdes att inkluderas då den lyfter ett framtidsperspektiv vilket var en intressant 

synvinkel för studiens syfte. Det kan ses som en svaghet att inte fler kvantitativa 

artiklar har använts då de mäter patienternas upplevelser med hjälp av olika 

mätinstrument.  

Av de 12 resultatartiklarna kom en artikel från Kanada, tre från USA, två från 

Sverige, en från Taiwan, en från Schweiz, två från England, en från Nepal och en från 

Nederländerna vilket ger ett globalt perspektiv på forskningsresultatet vilket ökar 

överförbarheten till andra länder. Det kan också ses som en svaghet då det kan vara 

svårt att överföra resultatet i den svenska vårdmiljön då sjukvårdsystemen skiljer 

mellan länderna (Henricson, 2012).  

Alla artiklar var skrivna på engelska och de delar som svarade mot studiens syfte 

översattes till svenska. Det finns en risk att misstolkningar har inträffat samt att 

information kan ha förlorats vid översättningen. För att detta problem skulle 

minimeras har översättningarna genomförts både individuellt och gemensamt för att 

undvika missförstånd och för att uppmärksamma textens innehåll. 

Alla resultatartiklarna analyserades både individuellt och gemensamt vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2012). Att skriva en sammanfattning av resultatartikelns 

resultat ökar studiens trovärdighet, då det relevanta i varje artikel har dokumenterats 

och uppfattats (Friberg, 2012). Förförståelsen diskuterades innan databearbetning 

genomfördes för att inget material skulle färgas. Den förförståelse som fanns har inte 

haft någon påverkan vid tolkning av databearbetningen. Wallengren och Henricson 

(2012) menar att pålitligheten stärks när förförståelsen har diskuterats.  
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Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom två teman och sex kategorier vilka besvarar studiens syfte 

och visar på kvinnors kroppsuppfattning efter en mastektomi.  

I resultatet framkom det att en negativ kroppsuppfattning yttrar sig i känslor som 

rädsla, ilska, frustration, chock och ovärdighet (Freysteinson et al., 2012). Även 

självkänslan påverkades hos kvinnorna som genomgått en mastektomi, vilket i sin tur 

ledde till depression, ångest och osäkerhet om framtiden (Shrestha, 2012). Rhoten 

(2015) påpekar att det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar och identifierar 

tecken på att en kvinna har en negativ kroppsuppfattning för att omvårdnaden ska 

utföras holistiskt. Tidigare forskning visar på att en kvinnas negativa 

kroppsuppfattning kan påverka den allmänna hälsan (Chan, 2010; Walter-Brown & 

Hall, 2012). Den negativa kroppsuppfattningen kan även leda till att kvinnan upplever 

en lägre nivå av livskvalitet (Rhoten, 2015). I resultatet visar flera studier på att 

kroppsuppfattningen påverkas negativt efter en mastektomi (Brunet et al., 2015: 

Fallbjörk et al., 2012b; Freysteinson et al., 2012; McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et 

al., 2010; Rubin et al., 2013; Shrestha, 2012; Slatman et al., 2016). Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap för att kunna identifiera dessa symtom och 

tecken.  

För att upptäcka om en kvinna har en negativa kroppsuppfattning har en 

självskattningskala utvecklats, BIS. Denna självskattningskala kan hjälpa 

sjuksköterskan att upptäcka om en kvinna har en negativ kroppsuppfattning 

(Hopwood, 2001). Denna skala kan vara ett bra komplement för sjuksköterskan 

tillsammans med en välfungerande kommunikation mellan kvinnan och 

sjuksköterskan. Travelbees omvårdnadsteori belyser kommunikation som ett viktigt 

redskap för sjuksköterskan. Genom kommunikation kan sjuksköterskan etablera en 

relation till kvinnan och att skapa en relation är ett av målen med omvårdnaden 

(Alligood, 2014). Även Remmers et al. (2010) belyser vikten av att utveckla en 

förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och kvinnan i omvårdnaden. Eftersom 

mastektomi är en vanlig behandlingsform kommer sjuksköterskan troligtvis stöta på 

kvinnor med en negativ kroppsuppfattning efter en mastektomi. Det är därför viktigt 

för en sjuksköterska att känna till vilka tecken en kvinna med en negativ 

kroppsuppfattning kan uppvisa. Detta för att kunna sätta in omvårdnadsåtgärder i ett 

tidigt stadie så att kvinnans välmående kan förbättras.  

Det fanns även en del kvinnor som inte upplevde en förändrad kroppsuppfattning 

efter mastektomin. Vissa kvinnor ansåg till exempel att det var viktigare att ha hälsan 

i behåll (Fallbjörk et al., 2012b; Piot-Ziegler et al., 2010). Detta belyser vikten av att 

omvårdnaden som sjuksköterskan utför ska utgå från varje enskild kvinna och vara 

individanpassad (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Resultatet visar även på 

kvinnor där kroppsuppfattning inte påverkades efter mastektomin då de ansåg att 

brösten ändå inte tillfredsställde dem. Dessa kvinnor ansåg inte att deras bröst var fina 
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innan operationen (Fallbjörk et al., 2012b). Kvinnornas upplevelser efter en 

mastektomi kan därför inte generaliseras och sjuksköterskan kan inte utgå från att alla 

kvinnor som genomgått en mastektomi har en negativ kroppsuppfattning. Detta visar 

även på vikten av att utföra en personcentrerad vård.  

I resultatet framkom det även att det var en fördel om sjuksköterskan tog med en 

helkroppsspegel vid omvårdnadstillfällena för de kvinnor som genomgått en 

mastektomi. Eftersom det kunde hjälpa kvinnan att se sig själv i spegeln ett flertal 

gånger för att bli bekväm med att se det platta och ärrade området (Freysteinson et al., 

2012). Även tidigare forskning bekräftar vikten av att kvinnan får se det opererade 

området i en spegel tillsammans med en sjuksköterska (Myklebust Sørensen & 

Almås, 2011). Detta ska helst ske innan utskrivning från sjukhuset, då kan 

sjuksköterskan ge information och vägledning samt vara ett stöd i omvårdnaden. 

Remmers et al. (2010) problematiserar detta ytterligare och påpekar vikten av att 

sjuksköterskan respekterar kvinnan i de val hon gör och inte påtvingar kvinnan att 

göra något hon inte är bekväm med (Remmers et., 2010). Genom att kvinnan får visa 

sig i spegeln tillsammans med sjuksköterskan kan det hjälpa kvinnan att återta 

kontrollen över situationen efter mastektomin så att livet kan gå vidare. Detta styrker 

även tidigare forskning som påpekar att målet med omvårdnaden är att kvinnan ska 

återfå kontrollen över sin situation efter bröstcancern (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011). Detta lyfter fram en omvårdnadsåtgärd sjuksköterskan kan använda sig av i ett 

tidigt stadie efter en mastektomi. De positiva aspekterna med denna 

omvårdnadsåtgärd är att kvinnans kroppsuppfattning inte påverkas på samma sätt som 

den skulle gjort om kvinnan inte fick se sig själv i spegeln vid upprepade tillfällen. 

Genom att använda denna omvårdnadsåtgärd kan kvinnan få en bättre syn på sin 

förändrade kroppsuppfattning efter mastektomin.  

Att förlora ett bröst kan vara en traumatisk händelse för kvinnan (Shrestha, 2012) då 

bröstet är en symbol för femininitet (Piot-Ziegler et al., 2010). Känslor av att förlora 

sin femininitet är vanligt att uppleva efter en mastektomi (Fallbjörk et al., 2012b; 

Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Satinder och Hemant (2015) och 

Remmers et al. (2010) styrker att förlorandet av femininitet är vanligt förekommande 

bland kvinnorna. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta för att 

kunna stötta kvinnan samt sätta in omvårdnadsåtgärder så som samtal och att träffa 

andra kvinnor i liknande situation i ett tidigt stadie.   

Det framkom även i resultatet att det var vanligt att kvinnorna såg bröstrekonstruktion 

som det enda alternativet för att återfå kontrollen över sin situation och för att återfå 

sin femininitet (Begum et al., 2011; Denford et al., 2010). Detta styrker även 

Fallbjörk et al. (2012a) som menar att bröstrekonstruktion är det enda alternativet för 

att kvinnan ska kunna fortsätta leva ett normalt liv. Fallbjörk et al. (2012b), 

Freysteinson et al. (2012), Piot-Ziegler et al. (2010) och Slatman et al. (2016) belyser 
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däremot att många kvinnor menar att de inte alls var i behov av en 

bröstrekonstruktion. Då de accepterade att de skulle leva med ett bröst.  

Enligt Remmers et al. (2010) är målet med omvårdnaden att kvinnan ska känna en 

trygghet i sin nya situation. Vare sig det handlar om att genomgå en 

bröstrekonstruktion eller inte så är det viktigt att sjuksköterskan inte bara fokuserar på 

kvinnans fysiska påfrestningar utan även de känslomässiga och psykologiska. Detta 

gör sjuksköterskan genom att låta kvinnan själv få berätta om sina tankar och 

funderingar om den nya situationen (Remmers et al., 2010). I resultatet påpekas att 

även om bröstrekonstruktionen förbättrar det fysiska framträdandet kan kvinnan 

fortfarande känna en känslomässig smärta som bröstcancer och mastektomin orsakade 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Att gå med i en stödgrupp är något som Freysteinson et al. 

(2012) belyser som ett bra stöd för kvinnan i hennes nya situation då det huvudsakliga 

målet efter mastektomin är att kvinnan känner en trygghet i sin nya situation.  

Konklusion  

Att förlora ett bröst kan vara en traumatisk händelse för kvinnan. En känsla av att 

förlora sin femininitet och identitet kan uppstå. En negativ kroppsuppfattning var 

vanligt förekommande hos kvinnorna i samband med mastektomin. 

Bröstrekonstruktion var ett av alternativen för att återfå en förbättrad 

kroppsuppfattning. Det fanns dock kvinnor där kroppsuppfattningen inte påverkades 

av mastektomin. Dessa kvinnor ansåg att deras hälsa var viktigare än själva 

förlorandet av bröstet och var tacksamma över operationen.  

Implikation 

Mastektomi är en vanlig behandlingsform vid bröstcancer. Sjuksköterskan kommer 

troligtvis att möta dessa kvinnor i sitt omvårdnadsarbete. I denna litteraturstudie 

framkom det både positiva och negativa aspekter över hur kroppsuppfattningen 

påverkades efter en mastektomi. Litteraturstudien belyser vikten av att lyfta detta 

problemområde för sjuksköterskor för att de ska bli mer medvetna och få mer 

kunskap om olika upplevelser hos kvinnor efter en mastektomi. För att kunna hjälpa 

och stötta de kvinnor som har en negativ kroppsuppfattning efter mastektomi behövs 

dock ytterligare forskning om vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra för 

dessa kvinnor. Fortsatt forskning utifrån de erfarenheter kvinnor som inte har en 

negativ kroppsuppfattning efter mastektomin skulle kunna bidra med ytterligare 

kunskap för sjuksköterskor i deras omvårdnad av kvinnor som lider av en negativ 

kroppsuppfattning. 



 

 

Referenser 

Alligood, R. M. (2014). Nursing theorists and their work. St. Louis: Mosby  

Backman, M., Browall, M., Sundberg, C-J., & Wengström, Y. (2016). Experiencing 

health- physical activity during adjuvant chemotherapy treatment for woman 

with breast cancer. European Journal of Oncology Nursing, 21, 160-167. doi: 

10.1016/j.ejon.2015.09.007 

*Begum, S., Grunfeld, A. E., Ho-Asjoe, M., & Farhadi, J. (2010). An exploration of 

patient decision-making for autologous breast reconstructive surgery following 

a mastectomy. Patient Education and Counseling, 84(1), 105-110. doi: 

10.1016/j.pec.2010.07.004 

Bergh, J., Brandberg, Y., Ernberg, I., Frisell, J., Fürst, C-J., & Hall, P. (2007). 

Bröstcancer. Stockholm: Karolinska institutet.  

Borowsky, M. H., Eisenberg, E. M., Bucchianeri, M. M., Piran, N., & Neumark-

Sztainer, D. (2015). Feminist identity, body image, and disordered eating. The 

Journal of Treatment & Prevention, 24(4), 297-311. doi: 

10.1080/10640266.2015.1123986 

*Brunet, J., Sabiston. C. M., & Burke, S. (2013). Surviving breast cancer: Women´s 

experiences with their changed bodies. Body image, 10(3), 344-351. doi: 

10.1016/j.bodyim.2013.02.002 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad- studiematerial för 

undervisning inom projektet “evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan 

universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr. 2. Malmö: 

Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola.  

Chan, L. K. (2010). Body image and the breast: the psychological wound. Journal of 

Wound Care, 19(4), 133-138. doi: 193.011.060.130 

Cohen, M., Anderson, C. R., Jensik, K., Xiang, Q., Pruszynski, J., & Walker. P. A. 

(2012). Communication between breast cancer patients and their physicians 

about breast-related body image issues. Plastic Surgery Nursing, 32(3), 101-

105. doi: 10.1097/PSN.0b013e3182650994 

*Denford, S., Harcourt, D., Rubin, L., & Pusic, A. (2010). “Understanding normality: 

a qualitative analysis of breast cancer patients concepts of normality after 

mastectomy and reconstructive surgery”. Psycho-Oncology, 20, 553-558. 

doi:10.1002/pon.1762 



 

 

Falk Dahl, A. C., Reinertsen, V. K., Nesvold, I-L., Fosså, D. S., & Dahl, A.A. (2010). 

A study of body image in long-term breast cancer survivors. Cancer, 116(15), 

3549-3557. doi: 10.1002/cncr.25251 

Fallbjörk, U., Frejeus, E., & Rasmussen, H. B. (2012a). A preliminary study into 

women’s experiences of undergoing reconstructive surgery after breast cancer. 

European Journal of Oncology Nursing, 16(3), 220-226. doi: 

10.1016/j.ejon.2011.05.005 

*Fallbjörk, U., Salander, P., & Rasmussen, H. B. (2012b). From ”No Big Deal” to 

”Losing Oneself”: different meanings of mastectomy. Cancer Nursing, 35(5), 

41-48. doi: 10.1097/NCC.0b013e31823528fb 

*Fallbjörk, U., Rasmussen, H. B., Karlsson, S., & Salander, P. (2013). Aspects of 

body image after mastectomy due to breast cancer-A to-year follow-up study. 

European Journal of Oncology Nursing, 17 (3), 340-345. doi: 

10.1016/j.ejon.2012.09.002 

*Fang, S-y., Balneaves, G. L., & Shu, B-C. (2010). “A struggle between vanity and 

life” the experience of receiving breast reconstruction in women of Taiwan. 

Cancer Nursing, 33(5), 1-11. doi: 10.1097/NCC.0b013e3181d1c853 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4.uppl.). 

Stockholm: Natur & Kultur.   

*Freysteinson, W., Deutsch, A., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & Cesario, S. (2012).” 

The Experience of Viewing Oneself in the Mirror After a Mastectomy”. 

Oncology Nursing Forum, 34 (4), 361-369. doi: 10.1188/12.ONF.361-369 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats-Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-143). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Hargreaves, D., & Tiggemann, M. (2004). Idealized media images and adolescent 

body image: “comparing” boys and girls. Body Image, 1(4), 351-361. doi: 

10.1016/j.bodyim.2004.10.002 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 472-479). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Hopwood, P., Fletcher, I., Lee, A., & Al Ghazal, S. (2001). A body image scale for 

use with cancer patients. European Journal of Cancer, 37(2), 189-197. doi: 

10.1016/S0959-8049(00)00353-1 



 

 

Jiang, J. W. M., Vartanian, R. L. (2016). The role of memory in the relationship 

between attention toward thin-ideal media and body dissatisfaction. Eating and 

Weight Disorders, 21(1), 57-64. doi: 10.1007/s40519-015-0196-x  

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier- analys och utvärdering. Lund: 

Studentlitteratur AB.   

Libson, S., & Lippman, M. (2014). A review of clinical aspects of breast cancer. 

International Review of Phychiatry, 26(1), 4-15. doi: 

10.3109/09540261.2013.852971 

Lloyd Davies, E. (2016). Breast cancer. Medicine, 44(1), 42-46. 

doi:10.1016/j.mpmed.2015.10.002 

*McKean, L. N., Newman, E. F., & Adair, P. (2013). Feeling like me again: a 

grounded theory of the role of breast reconstruction surgery in self-image. 

European Journal of Cancer Care, 22, 493-502. doi: 10-1111/ecc.12055 

Myklebust Sørensen, E., & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid bröstcancer. I H. 

Almås., Stubberud. D-G., & Grønseth. R (Red.), Klinisk omvårdnad 2 (s. 439-

453. Stockholm: Liber AB. 

Peuravaara, K. (2013). Theorizing the body: conceptions of disability, gender and 

normality. Disability & Society, 28(3), 408-417. doi: 

10.1080/09687599.2012.710010 

*Piot-Ziegler, C., Sassi, M-L., & Delaloye, J-F. (2010). Mastectomy, body 

deconstruction, and impact on identity: A qualitative study. British Journal of 

Health Psychology, 15, 479-510. doi:  10.1348/135910709X472174 

Remmers, H., Holtgräwe, M., & Pinkert, C. (2010). Stress and nursing care needs of 

women with breast cancer during primary treatment: A qualitative study. 

European Journal of Oncology Nursing, 14(1), 11-16. doi: 

10.1016/j.ejon.2009.07.002 

Rhoten, A. B. (2015). Body image disturbance in adults treated for cancer- a concept 

analysis. Journal of Advanced Nursing, 72(5), 1001-1011. doi: 

10.1111/jan.12892  

*Rubin, R. L., Chavez, J., Alderman, A., & Pusic, L. A. (2013). ”Use what God has 

given me”: Difference and disparity in breast reconstruction. Psychology & 

Health, 28(10), 1099-1120. doi: 10.1080/08870446.2013.782404  

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur AB.  



 

 

Satinder, K., & Hemant, S. K. (2015). Body image disturbances and well being 

among post mastectomy patients. International Journal of Nursing Education, 

7(2), 49-51. doi: 10.5958/0974-9357.2015.00072.0 

Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg 

(Red.) Dags för uppsats – Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten 

(s.97-100). Lund: Studentlitteratur AB.   

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

*Shrestha, K. (2012). Psychological impact after mastectomy among nepalese 

women: a qualitative study. Nepal Medical College Journal, 14(2), 153-156. 

*Slatman, J., Halsema, A., & Meershoek. (2016). Responding to scars after breast 

surgery. Qualitative Health Research, 26(12), 1614-1626. doi: 

10.1177/1049732315591146 

Socialstyrelsen. (2013). Bröstcancer, screening med mammografi. Hämtad 2016-10-

18, från 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/brostcancer-

screeningmedmammog 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 482-496). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Walters-Brown, B., & Hall, M. J. (2012). Women´s body image: Implications for 

mental health nursing interventions. Issues in Mental Health Nursing, 33(8), 

553-559. doi: 10.3109/01612840.2012.663459  

Zurrida, S., & Veronesi, U. (2015). Milestones in breast cancer treatment. The Breast 

Journal, 21(1), 3-12. doi: 10.1111/tbj.12361 

 

*Resultatartiklar  



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PsycINFO PubMed 

Mastektomi Mastectomy  Mastectomy Mastectomy 

Kroppsuppfattning Body image  Body image Body image 

Upplevelse Experience Experience Experience 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

(*) antal dubbletter

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

161014 CINAHL 

Sökord: Mastectomy (fritext) 

AND Body image (fritext) 

Limits: Published 2010-2016, 

peer-reviewed 69 29 7 5 

161014 PsycINFO 

Sökord: Mastectomy (SU. Exact) 

AND Body image (SU. Exact) 

Limits: Published 2010-2016, 

peer-reviewed 35 15 4 (3*) 3 

161014 PubMed 

Sökord: Mastectomy (MeSH) 

AND Body image (MeSH)  

Limits: Published 2010-2016, 

abstract 100 45 2 (6*) 2 

161017 CINAHL 

Sökord: MH Mastectomy 

(MajorHeading) AND Experience 

(fritext) 

Limits: Published 2010-2016, 

peer-reviewed 75 20 1 (3*) 1 

161017 PsycINFO 

Sökord: Mastectomy (SU. Exact) 

AND Experience (fritext) 

Limits: Published 2010-2016, 

peer-reviewed 48 25 1 (7*) 1 

161027 PubMed 

Sökord: Mastectomy (MeSH) 

AND Experience (fritext) 

Limits: Published 2010-2016, 

abstract 440 50 2 (5*) 0 

  TOTALT:  767 184 17 12 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Begum, S., Grunfeld, A. E., Ho-Asjoe, M., & Farhadi, J. (2010). An exploration of patient 

decision-making for autologous breast reconstructive surgery following a mastectomy. Patient 

Education and Counseling, 84(1), 105-110.  

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors beslutsfattande om att genomgå en direkt 

bröstrekonstruktion eller att vänta efter en mastektomi.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval I studien användes ett bekvämlighetsurval då deltagarna i studien hittades via en databas på ett 

sjukhus i London. De som tillfrågades att delta i studien var kvinnor som genomgått en 

bröstrekonstruktion inom 36 månader, pratade engelska och var mellan 18-65 år gammal. 30 

kvinnor valdes totalt ut. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes antingen över telefon eller i ett privat rum på 

sjukhuset. Intervjuerna varade mellan 25 och 80 minuter. Intervjuaren var oberoende av patientens 

vård. Deltagarna fick prata fritt om varför de valt att göra en bröstrekonstruktion.  

Dataanalys En ”ramverks” analys användes vilket innebar att datamaterialet organiserades och identifierades 

enligt teman. Varje deltagare hade ett individuellt ”ramverk”.  Det transkriberade materialet 

analyserades, kodades och grupperades in i olika framväxande teman och under-teman. Varje 

transkriberad intervju analyserades av två olika forskare. 

Bortfall 30 % eller nio kvinnor 

Slutsats Efter genomförd mastektomi så var det många kvinnor som rapporterade att de var oroliga över 

sin kroppsuppfattning. Denna oro inkluderades av negativa känslor om deras utseende. För många 

kvinnor var det jobbigt att ha ett platt och ärrat område. Vissa kvinnor menade att de inte kunde 

hantera att förlora ett bröst och valde därför att genomgå en bröstkonstruktion. 

Bröstrekonstruktionen beskrevs som ett sätt att behålla känslan av femininitet och normalitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 78 % 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Brunet, J., Sabiston. C. M., & Burke, S. (2013). Surviving breast cancer: Women´s experiences 

with their changed bodies. Body Image, 10(3), 344-351.  

Land  

Databas 

Kanada 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av sin kropp efter bröstcancer 

behandling.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk design 

Urval 11 kvinnor som hade blivit behandlade för bröstcancer intervjuades. Kvinnorna som deltog i 

studien var mellan 47- 70 år.  

Datainsamling Data samlades in via intervjuer och kvinnan fick själv bestämma vart intervjun skulle ske. 

Intervjuerna varade mellan 41-108 minuter och spelades in.  

Dataanalys Dataanalysen genomfördes genom en tolkningsfenomenologisk analys. Fyra huvudteman 

diskuterades fram. Det första temat innebar de synliga och osynliga förändringarna, det andra 

belyste upplevelsen av tankar och känslor, det tredje temat innefattade kroppens betydelse och det 

sista hur kvinnorna hanterade och klarade av de fysiska förändringarna.  

Bortfall Anges inte i studien.  

Slutsats En förändrad kropp var något alla kvinnor upplevde efter mastektomin. Några av kvinnorna kände 

sig så fula att de valde att isolera sig och undvika att träffa människor i sin omgivning. Kvinnorna 

försökte att dölja sina ärr genom att välja kläder med omsorg. Negativiteten kring 

kroppsuppfattningen var kopplad till att deras nuvarande kropp var avvikande från den tidigare 

kroppen eller avvikande från samhällets idealkropp. Kvinnorna använde olika strategier för att 

försöka försonas med sin förändrade kroppsbild.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 92 % 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Denford, S., Harcourt, D., Rubin, L., & Pusic, A. (2010). ”Understanding normality: a qualitative 

analysis of breast cancer patients concepts of normality after mastectomy and reconstructive 

surgery”. Psycho-Oncology, 20, 553-558.  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka begreppet normalitet hos en grupp cancerpatienter som var 

berättigade att genomföra en bröstrekonstruktion till följd av mastektomi.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 35 kvinnor valdes ut och var från början ett bekvämlighetsurval. Efter att ha genomfört några 

intervjuer valdes en mer målmedveten strategi för att säkerställa att urvalet var representativt och 

inkluderade olika åldrar, etnisk bakgrund och typ av kirurgi.  

Datainsamling 35 semi-strukturerade intervjuer genomfördes och varade i cirka 40 minuter. Intervjuerna spelades 

in. Det var både öppna och slutna frågor som ställdes och dessa frågor följde ett semi-strukturerat 

intervjuschema. Intervjuerna genomfördes i olika stadier av behandlingen.  

Dataanalys Datamaterialet analyserades enligt ett sexstegs program med en tematisk analys av Braun och 

Clark. Teman identifierades av en forskare och verifierades av en annan.  

Bortfall Anges inte i studien. 

Slutsats Kvinnorna i studien kände att de blivit av med sin identitet och femininitet efter mastektomin. 

Kvinnorna eftersökte normalitet efter operationen och alla kvinnor hade olika tolkningar av 

begreppet normalitet. För vissa var det kopplat till kvinnas egna tolkningar av normalitet medan 

andra sökte normalitet utifrån vad samhället ansåg vara normalt. Kvinnorna ansåg att det var svårt 

att kunna bli samma person som de var innan de diagnostiserades med bröstcancern.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 75 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

 

Referens Fallbjörk, U., Salander, P., & Rasmussen, H. B. (2012b). From ”No Big Deal” to ”Losing 

Oneself”: different meanings of mastectomy. Cancer Nursing, 35(5), 41-48.  

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor berättade om mastektomins påverkan på deras 

liv samt deras tankar kring en bröstrekonstruktion.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Narrativ tolkning 

Urval 15 kvinnor var strategiskt utvalda utifrån en tidigare studie om livet efter mastektomi.  För att få 

en optimal variation på deltagarna genomfördes ett strategiskt urval utifrån ålder, utbildningsnivå, 

civilstånd och om kvinnorna genomgått bröstrekonstruktion eller inte.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes med intervjuer som var i en berättande form. Intervjuerna spelades 

in och varade i ca. 30-80 minuter. 

Dataanalys Studien var inspirerad av en berättande forskningstradition, som fokuserade på kvinnans 

upplevelse av att leva utan ett bröst och tankar kring bröstrekonstruktion. Analysen genomfördes i 

fyra steg och analyserades i teman. 

Bortfall En person valde att inte bli intervjuad.  

Slutsats I denna studie var upplevelsen av en mastektomi väldigt olika. En del kvinnor tyckte inte 

mastektomin var en traumatisk upplevelse, utan de var tacksamma att de blivit av med 

bröstcancern. De äldre kvinnorna i studien menade att hälsan var viktigare än hur 

kroppsuppfattningen påverkades. Andra kvinnor i studien menade däremot att de förlorade en del 

av sig själva på grund av mastektomin. Kvinnorna slutade att tycka om sina kroppar och förlorade 

sin femininitet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 79 % 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Fallbjörk, U., Rasmussen, H. B., Karlsson, S., & Salander, P. (2013). Aspects of body image after 

mastectomy due to breast cancer- A two-year follow-up study. European Journal of Oncology 

Nursing, 17(3), 340-345.  

Land  

Databas 

Sverige  

PsycINFO 

Syfte Studiens syfte var att utforska aspekter av kroppsuppfattning efter att en kvinnan genomfört en 

mastektomi på grund av bröstcancer.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Longitudinell studie  

Urval Studien inkluderade 76 kvinnor i norra Sverige som hade genomfört en mastektomi på grund av 

bröstcancer. Mastektomin skulle vara genomförd mellan november 2006 och oktober 2007.  

Datainsamling 10 månader efter att kvinnorna hade genomfört mastektomin skickades en enkät (”Livet efter 

mastektomin”) hem till kvinnorna som de fick fylla i. Denna enkät fick kvinnorna fylla i igen två 

år efter mastektomin. Enkäten var uppdelad i fyra delar.  

Dataanalys Analysen utfördes med hjälp av SSPS. Skillnader mellan grupperna som genomförde eller avstod 

bröstrekonstruktion analyserades med hjälp av Pearsons chi-square test, student´s test och Mann-

Whitney testet.  

Bortfall 49 %, 72 kvinnor besvarade inte enkäten som skickades ut.  

Slutsats Denna studie visade att känslorna av femininitet  och attraktivitet hade stabiliserats mellan tio 

månader och tre år efter mastektomin. Kroppsuppfattningen hade också förbättrats bland 

deltagarna i studien två år efter mastektomin.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 % 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Fang, S-Y., Balneaves, G. L., & Shu, B-C. (2010). ”A struggle between vanity and life” the 

experience of receiving breast reconstruction in women of Taiwan. Cancer Nursing, 33(5), 1-11.  

Land  

Databas 

Taiwan 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att förstå Taiwanesiska kvinnors upplevelser av bröstrekonstruktion till 

följd av mastektomi, samt att undersöka inverkan av den Taiwanesiska kulturella och sociala 

kontexten på kvinnans värderingar, kunskap och beslut relaterade till bröstrekonstruktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Hermeneutisk och fenomenologisk tolkning  

Urval Sju kvinnor rekryterades, de var mellan 36 och 52 år, var diagnostiserade med bröstcancer och 

hade genomfört en bröstrekonstruktion till följd av en mastektomi.  

Datainsamling Alla intervjuer genomfördes på mandarin och spelades in och transkriberades sedan ordagrant ner 

på kinesiska. Viktiga fraser översattes till engelska. Intervjufrågorna bestod av både öppna och 

slutna frågor. Fokus låg på att undersöka kvinnors upplevelser av att göra en bröstrekonstruktion. 

Intervjuerna varade i snitt i 100 minuter.  

Dataanalys Datamaterialet analyserades med hjälp av en kinesisk transkription. Det preliminära resultatet 

översattes till engelska. Fenomenologisk reflektion användes för att tolka data. En analys 

genomfördes för att visa på skillnader och likheter mellan kvinnorna.  

Bortfall Anges inte i studien 

Slutsats För kvinnorna i ett förhållande påverkades inte kroppsuppfattningen lika mycket som för kvinnor 

som var singlar. Detta på grund av att kvinnans partner inte brydde sig om kvinnans förlorade 

bröst, det var ingen stor sak. För de andra kvinnorna så ledde förlorandet av ett bröst till en 

oförmåga att ha på sig de kläder som hon ville, detta orsakade stora bekymmer för kvinnorna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90 % 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Freysteinson, W., Deutsch, A., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., & Cesario, S. (2012).” The 

Experience of Viewing Oneself in the Mirror After a Mastectomy”. Oncology Nursing Forum, 34 

(4), 361-369.  

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att visa sig själv i spegeln efter en mastektomi 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk och hermeneutisk tolkning.  

Urval Kvinnor som över 18 år, pratade eller förstod engelska, genomfört en mastektomi med eller utan 

en rekonstruktion inom 3-12 månader var inbjudna till att delta i studien. 12 stycken kvinnor 

deltog. 

Datainsamling Deltagarna fick börja med att skatta sin nivå av stress. Skattade kvinnan mer än 5 poäng så var 

hon för stressad för att delta i studien. Deltagarna fick även fylla i en enkät gällande etnicitet, 

civilstånd, utbildning, inkomst, typ av mastektomi, antal månader från operation till intervju och 

tidigare behandlingar. Studien genomfördes i intervjuform och spelades in och varade i cirka 30 

minuter.  

Dataanalys Texten analyserades sedan genom en naiv läsning, strukturell analys och med en fenomenologisk 

tolkning. En metafor skapades också för att förmedla en erfarenhet.  

Bortfall Åtta kvinnor 

Slutsats Studien ger ett unikt perspektiv angående kvinnans upplevelse efter en mastektomi. Alla kvinnor i 

studien beskrev hur de uppfattade sin kropp när de såg sig själva i spegeln. Många kvinnor 

beskrev det som att de var motbjudande och fula. En kvinna beskrev sig själv som mindre kvinnlig 

efter mastektomin. Det var vanligt bland kvinnorna att distansera sig från sin kropp när de stod 

framför spegeln. De pratade om sitt gamla bröst som ”det” eller ”den”. En annan kvinna beskrev 

det själv som att operationsområdet var väldigt fult, hon var dock glad över att ha blivit av med sin 

bröstcancer, det var värt allt lidande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90 % 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

 

 

  

Referens McKean, L. N., Newman, E. F., & Adair, P. (2013). Feeling like me again: a grounded theory of 

the role of breast reconstruction surgery in self-image. European Journal of Cancer Care, 22, 

493-502.  

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utveckla en förståelse för vilken roll bröstrekonstruktionen hade på 

kvinnans självbild.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Grounded theory  

Urval Kvinnorna i studien skulle vara över 18 år när de fått sin bröstcancerdiagnos, och genomgått en 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi. Kvinnor som genomgått cellgifter eller strålbehandling 

de senaste tre månaderna exkluderas.  

Datainsamling 10 individuella semi-strukturerade intervjuer genomfördes under en åtta veckorsperiod. 

Intervjuerna varade mellan 35-65 minuter och spelades in.  

Dataanalys Datamaterialet analyserades genom Grounded Theory där olika kategorier framkom och ur dessa 

kategorier framkom olika teman. Memos antecknades under datainsamlingen i linje med en 

Grounded Theory. Det genomfördes tre olika kodningar, en öppen kodning, en teoretisk kodning 

och slutligen en selektiv kodning.  

Bortfall Anges inte i studien. 

Slutsats När kvinnorna förlorade ett bröst väckte det känslor av att de förlorat sin identitet. Vissa kvinnor 

äcklades över deras kroppar efter mastektomin. Många kvinnor kopplade ihop sina bröst till 

känslan av feminitet. Valet av kläder begränsade kvinnorna efter mastektomin och för vissa var 

den enda räddningen att genomgå en rekonstruktion.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 % 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

 

 

 

 

Referens Piot-Ziegler, C., Sassi, M-L., & Delaloye, J-F. (2010). Mastectomy, body deconstruction, and 

impact on identity: A qualitative study. British Journal of Health Psychology, 15, 479-510.  

Land  

Databas 

Schweiz  

Pubmed  

Syfte Syftet med studien var att förstå konsekvenserna av den förändrade kroppen till följd av en 

mastektomi gällande kroppslighet och identitet hos kvinnor med bröstcancer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod.  

Reflexiv design 

Urval De som deltog i studien var 19 kvinnor mellan 37-62 år där alla hade genomfört en mastektomi. 

Dessa kvinnor kontaktades genom sjukhuset. Några av kvinnorna skulle genomgå en 

bröstrekonstruktion medan andra kvinnor inte hade någon planerad tid för rekonstruktionen.   

Datainsamling När kvinnorna hade valts ut att delta i studien fick de information att de skulle delta i tre 

semistrukturerade intervjuer. En intervju, innan eller precis efter mastektomin, en under 

bröstrekonstruktionen och en intervju efter att rekonstruktionen var klar. Intervjuerna varade 

mellan 30-60 minuter och spelades in.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades genom en tematisk analysmetod. I denna artikel belystes endast de 

kroppsliga förändringarna och utmaningar för individens identitet, även om datan beskriver många 

andra frågor. Utifrån intervjuerna framkom fem huvudteman.  

Bortfall Anges inte i studien.   

Slutsats Kvinnorna i denna studie beskrev mastektomi som en förolämpning mot sin femininitet och som 

något som var stigmatiserande. Två äldre kvinnor i studien menade däremot att mastektomin inte 

påverkade dem lika mycket på grund av att de var äldre. Många kvinnor ansåg att brösten 

representerar femininitet och denna faktor påverkades vid en mastektomi. Mastektomin innebär att 

kvinnorna upplevde en identitetskris samt att kroppsintegriteten sattes på spel då bröstet tagits 

bort. Kvinnorna som hade en partner kände sig inte längre bekväma med att visa sig framför sin 

partner, på grund av att de kände sig som monster. En kvinna distanserade sig genom att titta åt ett 

annat håll när hon duschade för att slippa se ärret och det platta området där bröstet tagits bort. 

Några av kvinnorna var tacksamma gentemot mastektomin då de brydde sig mer om att bli av med 

cancer än om konsekvenserna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 96 % 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Rubin. R.L., Chavez, J., Alderman, A., & Pusic. L.A. (2013). ”Use what God has given me”: 

Difference and disparity in breast reconstruction. Psychology & Health, 28(10), 1099-1120.  

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utveckla en patientcentrerad förståelse av rekonstruktionsbeslutet 

baserat på kvinnors erfarenheter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Urval 27 kvinnor som bodde i New York City och som hade genomgått en mastektomi inbjöds att delta i 

studien. Kvinnorna skulle vara 18 år eller äldre och identifiera sig som Afroamerikaner.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med varje kvinna. Intervjuerna genomfördes på 

engelska. Frågorna som ställdes var både öppna och slutna vilket gav kvinnan möjlighet att 

utveckla sin berättelse och dela med sig av viktig information. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes genom en Grounded Theory. Data kodades av två olika kodare som 

var oberoende av varandra. Kodningen diskuterades därefter i par.  

Bortfall Anges inte i studien.  

Slutsats Kvinnorna som genomgick en mastektomi kände sig mindre kvinnlig och kände sig onormala. Det 

var inte dem själva de såg i spegeln efter mastektomin. Att återgå till det normala var viktigt för 

kvinnorna i denna studie. Detta grundade sig i att kvinnorna ville återfå en opåverkad och 

hälsosam kropp i sitt utseende. Det var mer vanligt att de yngre kvinnorna hade svårigheter att 

anpassa sig till sin nya kroppssituation.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 94 % 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Shrestha, K. (2012). Psychological impact after mastectomy among nepalese women: a qualitative 

study. Nepal Medical College Journal, 14(2), 153-156.  

Land  

Databas 

Nepal 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor med bröstcancer psykiskt påverkades efter en 

mastektomi.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk design 

Urval I studien användes ett snöbollsurval. Tio kvinnor inkluderades i studien och alla hade genomgått 

en mastektomi på grund av deras bröstcancer. Endast kvinnor som var bosatta i Katmandu 

inkluderades.  

Datainsamling Data samlades in genom intervjuer och varje kvinna intervjuades tre till fem gånger. Intervjuerna 

varade mellan 45-60 minuter/gång. Intervjuerna spelades in. När en intervju var klar 

sammanställdes svaren ordagrant innan nästa intervju påbörjades.  

Dataanalys Den inledande dataanalysen genomfördes under tiden som data samlades in. Datamaterialet 

analyserades i tre steg. Dessa steg inkluderades av kodning, sortering och sammanfattning som 

sedan tolkades. Dataanalysen genomfördes av den första författaren som använde en hermeneutisk 

tolkningsprocess. Huvudteman och underteman identifierades.  

Bortfall Anges inte i studien. 

Slutsats För kvinnorna i denna studie var det traumatiserande att förlora en kroppsdel. Den förändrade 

kroppsuppfattningen oroade kvinnorna och sänkte deras självkänsla. I studien uttryckte fem av 

kvinnorna att mastektomin orsakade en känsla av att förlora sin femininitet. Efter operationen 

beskrev många kvinnor att de var besvärade över deras negativa kroppsuppfattning.  Dessa besvär 

uttryckte sig i symtom som depression, oro, ångest och rädsla för återfall av sjukdom. Många 

kvinnor var osäkra och oroliga för hur framtiden skulle se ut. De kvinnor som hade en partner var 

väldigt obekväma med att visa sig framför partnern på grund av att de inte ville visa upp den 

tomma ytan där bröstet suttit.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 88 %. 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

Referens Slatman, J., Halsema, A., & Meershoek. (2016). Responding to scars after breast surgery. 

Qualitative Health Research, 26(12), 1614-1626.  

Land  

Databas 

Nederländerna 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att se hur kvinnan upplevde och hur de reagerade på att ha ett ärr efter 

operationen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design 

Urval 19 kvinnor intervjuades där 10 hade genomgått en mastektomi och nio hade genomfört en 

bröstbevarande kirurgi. Kvinnor i alla åldrar fick delta. Exklusionskriterierna var att kvinnorna 

inte tidigare fått genomgått någon bröstoperation, inte fått någon neoadjuvant behandling, ha 

några metastaser eller någon annan omfattande sjukdom, 

Datainsamling Deltagarna intervjuades vid två-tre tillfällen och fick skriva dagbok. Första intervjuerna varade 45 

till 70 minuter och den andra och tredje varade 20-45 minuter. Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem, i ett rum på sjukhuset eller i ett intervjurum på Universitet. Intervjuerna spelades 

in. 

Dataanalys Datamaterialet analyserades enligt en fenomenologisk analys (IPA). Materialet kodades från 

öppna beskrivande koder till generella mönster och teman på ett induktivt sätt. Olika mönster 

identifierades som ledde till kodning och sedan teman.  

Bortfall Anges inte i studien. 

Slutsats Ärret som uppstår efter mastektomin visar på förlorandet av ett bröst och orsakar en synlig 

asymmetri. Att inte ha två symmetriska bröst var det som påverkade kvinnornas 

kroppsuppfattning mest. På grund av detta valde många kvinnor att distansera sig från sin egen 

kropp, genom att se kroppen som ”den annorlunda kroppen” och inte som sin egna. Den 

distanserade kroppen är kopplad till negativa värderingar av den ärrade kroppen. Studien visade på 

skillnader i hur kvinnor upplevde sin kroppsuppfattning då vissa kvinnor badade nakna och visade 

upp sitt ärr efter mastektomin för att sätta det i perspektiv mot annat. Många kvinnor vande sig 

tillslut med den förändrade kroppsbilden och lade tillslut inte längre märke till det förlorade 

bröstet.  

 

 

Grad II, 79 % 
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