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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor. 

Förstahandsbehandlingen av bröstcancer är kirurgi, antingen som enskild behandling 

eller i kombination med strålning, cytostatika eller hormonbehandling. Operationen som 

utförs vid bröstcancer benämns mastektomi och innebär att tumören och den 

omkringliggande vävnaden avlägsnas, en så kallad partiell mastektomi. Om hela bröstet 

avlägsnas benämns det istället för radikal mastektomi. 

 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser före och efter 

mastektomi relaterat till bröstcancer samt att granska vilka datainsamlingsmetoder som 

används i de inkluderade vetenskapliga artiklarna. 

 

 

Metod: En litteraturstudie av deskriptiv design som grundar sig i elva vetenskapliga 

artiklar. En artikel utgjordes av kvantitativ ansats och resterande tio av kvalitativ ansats.  

 

Huvudresultat: Litteraturstudien visade att majoriteten av kvinnorna upplevde tiden 

före och efter mastektomin som påfrestande då det var känslosamt att förlora ena eller 

båda brösten. De upplevde att kroppsbilden, kvinnligheten och sexualiteten påverkades 

negativt. Många kvinnor beskrev att de upplevde att de förlorat en del av sig själva och 

deras identitet i samband med mastektomin. För att hantera sin levnadssituation fann 

kvinnorna stöd i bland annat tron på Gud, sina partners och även vårdpersonalen. 

 

Slutsatser: Majoriteten av kvinnorna upplevde tiden före och efter mastektomin 

påfrestande och upplevde att stora delar i deras liv påverkats negativt. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och ser till de behov kvinnorna har samt att få en 

förståelse för vad dessa kvinnor genomgått och för den situationen de befinner sig i. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, Kvinnor, Mastektomi, Upplevelser 
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Abstract 

 
Background: Breast cancer is the most common cancer diagnosis in women. The main 

treatment is surgery, either as an individual treatment or in combination with radiation, 

cytostatics or hormone therapy. The surgery performed is called mastectomy. If the 

tumor and the surrounding tissue are removed it´s called lumpectomy and if the entire 

breast is removed it’s named radical mastectomy. 

 

Aim: To describe women's experiences before and after mastectomy related to breast 

cancer as well as to revive the data collection methods used in the included articles. 

 

Method: A literature study of descriptive design based on eleven articles. One article 

was quantitative and the remaining ten were qualitative.  

 

Main result: The literature study showed that the majority of the women experienced 

distress before and after mastectomy since it was emotional to lose one or both breasts. 

They experienced that their body image, femininity and sexuality were negatively 

affected. Many women described that they lost a part of themselves and a part of their 

identity after the mastectomy. To cope with the situation the women found support in 

God, their partners and the healthcare personnel. 

 

Conclusion: The majority of the women described the time before and after 

mastectomy as distressful and experienced that major parts of their lives had been 

affected negatively. It’s therefore of great importance that nurses are responsive and 

attend to the women's needs as well as to gain an understanding for what these women 

have been through and for the situation they are in now. 

 

 

Keywords: Breast neoplasms, experience, mastectomy, women 
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1 Introduktion 

1.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den cancerform som är mest förekommande hos kvinnor. I Sverige 

insjuknar årligen ungefär 8 000 personer i bröstcancer, varav endast 30–40 stycken är 

män. Orsaken till bröstcancer är inte klarlagd, utan tror sig ha en samverkan av flera 

olika orsaker så som miljö, arv samt hormonbalans (Socialstyrelsen 2015). 

 

Bröstcancer kan förekomma i olika former, beroende på var cancercellerna har sin 

ursprungstillväxt. Cancern delas in i olika stadium som avgörs av vilken utsträckning 

cancern fortskridit. Stadie 0 innebär att cancercellerna har sin tillväxt endast i de 

cellager där den uppstått, detta brukar benämnas som förstastadium till bröstcancer. Vid 

stadium 4, som är sista stadiet, innebär det att cancern har en spridning i kroppen och 

metastaser kan påvisas (Ericson & Ericson 2012).  

 

1.2 Symtom och diagnos 

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att känna en knöl vid palpering av bröstet. 

Det är mindre vanligt att känna symtom som smärta, förändringar av bröstets storlek 

eller i hudens tjocklek. För att kunna ställa diagnosen bröstcancer palperas bröstet och 

en mammografi utförs. Upptäcks en knöl vid dessa undersökningar utförs en biopsi för 

att kunna fastställa diagnosen (Ericson & Ericson 2012). Ett cancerbesked kan väcka 

många känslor, vilket styrks av Inan, Günüşen och Üstün (2016) studie där det framkom 

att diagnosen förde med sig en stor ovisshet både gällande sjukdomen i sig, vidare 

tumörspridning och kommande behandling (ibid 2016). Liknande känslor upplevde 

även partners till kvinnor som drabbats av bröstcancer. Nervositet, irritation och 

nedstämdhet var några av de känslor som beskrevs i samband med diagnosen samt en 

rädsla över att förlora sin fru beskrevs (Hoga, Mello & Dias 2008).  

 

1.3 Behandling 

Kirurgi är både den viktigaste och första behandlingen för bröstcancer. Behandlingen 

kan vara endast kirurgi alternativt kombinationsbehandling av cytostatika, strålning 

eller hormonbehandling. De medicinska behandlingarna kan medföra olika typer av 

biverkningar. Dessa biverkningar kan vara illamående, trötthet, problem från mag-och 

tarmkanalen, lymfödem och håravfall (Ericson & Ericson 2012). Det fysiska och 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Hoga%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18600120
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Mello%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18600120
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pubmed/?term=Dias%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18600120
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psykiska måendet kan påverkas negativt av dessa symtom. Därför är det av stor vikt att 

kvinnorna får ett bra stöd av vårdpersonal och personer i deras omgivning (Sørenson & 

Almås 2011).  Enligt Brunet, Sabiston och Burke (2013) upplevde kvinnor allt från ilska 

till sorg i samband med medicinsk bröstcancerbehandling. Viktökning och håravfall var 

symtom som hade stor koppling till den förändrade kroppsbilden som kvinnorna 

upplevde. Det kan även ses i artikeln av Trusson och Pilnick (2017) då en stor del av 

kvinnorna i studien upplevde håravfall mycket ångestladdat. Detta då kvinnorna 

upplevde att det var håravfallet som utgjorde det tydligaste tecknet på att de hade en 

allvarlig sjukdom. 

 

1.3.1 Mastektomi 

Vid operation avlägsnas cancertumören, men även en stor del av bröstkörtelvävnad som 

finns omkring tumören för att förhindra eventuell spridning. En sådan operation 

benämns partiell mastektomi. Om cancern nått ett högre stadium som innebär att hela 

bröstet, bestående av körtlar och fettvävnad måste opereras bort benämner man det 

istället för radikal mastektomi. Dessutom avlägsnas lymfkörtelvävnad i intilliggande 

axill. Radikal mastektomi utförs när cancertumören har en tillväxt som utgör en 

omfattande del av bröstet, om flera tumörer kan påvisas eller om patienten själv önskar 

att få bröstet bortopererat. Konsekvenser som kan uppstå till följd av mastektomi är 

värk, domningar, svullnad och nedsatt rörelseförmåga i den intilliggande armen. Även 

nedsatt känsel och fantomsmärtor kan förekomma efter mastektomi. Dessa 

konsekvenser kan leda till att kvinnan inte längre är kapabel till att arbeta (Ericson & 

Ericson 2012; Sørenson & Almås 2011).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden som innefattar att lindra lidande, förebygga 

sjukdom, återställa samt främja hälsan (ICN 2012). Omvårdnad ska ges respektfullt och 

av god kvalité till samtliga individer, oberoende av bakgrund. (ICN 2012; SFS 

2017:30). Sjuksköterskan har en viktig roll att stödja kvinnor inför mastektomi och ge 

dem individuellt anpassad information. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 

postoperativt ger kvinnan information om sjukdomen, eventuella komplikationer samt 

den fortsatta vårdkontakten. Vid vård av bröstopererade patienter är det av stor vikt att 

sjuksköterskan är uppmärksam och lyssnar till vad patienten själv vill (Sørenson & 

Almås 2011). Kvinnor som förlorat en lem upplevde att en del av dem hade gått 
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förlorad och att de inte skulle kunna bli hela igen då det upplevdes mycket traumatiskt 

att förlora en kroppsdel (Stutts, Bills, Erwin & Good 2015).  Då personer bearbetar 

händelser på olika sätt är det viktigt att sjuksköterskan anpassar sig efter patientens egna 

behov samt ger kvinnan tid och utrymme för att ta beslut gällande exempelvis protes 

eller när de vill se ärret efter det förlorade bröstet (Sørenson & Almås 2011).   

 

1.5 Begreppsdefinition av upplevelse 

En upplevelse skapas av en händelse en person upplevt och bildas av en samverkan 

mellan sinnesintryck, neurologisk bearbetning och kroppen. En upplevelse kan vara 

både positiv och negativ och skapas av möten med andra människor samt tolkning av 

omvärlden (Fox 2008; Svenska akademiens ordbok 2011). 

 

1.6 Teoretisk referensram  

Coping utgörs av tre huvudstrategier som delas in i emotionsfokuserad coping, 

problemfokuserad coping och meningsskapande coping. Strategierna grundar sig i hur 

människor hanterar psykologiskt stressade situationer som utgör hot mot till exempel 

personens välbefinnande (Kalfoss 2011). Emotionsfokuserad coping kan användas i 

påfrestande sammanhang då människan vill reducera eller undvika känslor som 

situationen medför. Undvikande strategier är inte alltid att föredra då personen undviker 

de känslor som uppstår. Det kan däremot vara bra i situationer där personen inte fått tid 

till att finna en strategi för att hantera situationen, vilket leder till att personen vinner 

mer tid till att hitta en passande strategi. Med problemfokuserad coping finner personen 

en lösning till det problem och känslor som denne står inför. Copingstrategier innebär 

att finna en mening i den situation en person står inför. Meningsskapande coping bygger 

på att finna mening i en påfrestande situation är till stor hjälp för att hantera förlust. 

Tron på någonting spirituellt kan även vara en copingstrategi som hjälper personer 

genom extrem stress (Folkman 1997). Copingstrategier kan användas och vara till hjälp 

för att bibehålla individens egna självbild, samt hjälpa människor att skapa en kontroll 

och hitta en mening i de stressituationer och problem som människan utsätts för 

(Kalfoss 2011). 

 

1.7 Problemformulering 

Att drabbas och få diagnosen bröstcancer innebär en rad olika känslor och funderingar. 

En stor rädsla för vad som kommer ske i framtiden finns hos patienterna. Behandling av 
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bröstcancer ger ett flertal biverkningar som i sin tur påverkar människan både psykiskt 

och fysiskt i och med den förändring av livssituation som tillkommer relaterat till 

sjukdomen. När en människa förlorar en del av sig själv uppstår känslor av att inte vara 

hel. I rollen som sjuksköterska är det av stor vikt att vara lyhörd och uppmärksam på 

personens önskemål och behov. Det finns tidigare forskning relaterat till kvinnors 

upplevelser före och efter mastektomi dock saknas litteraturstudier gällande dessa 

kvinnors upplevelser. Genom en sammanställning av dessa studier kan omvårdnaden av 

dessa kvinnor gynnas.  

 

1.8 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser före och efter 

mastektomi relaterat till bröstcancer samt att granska vilka datainsamlingsmetoder som 

användes i de inkluderade vetenskapliga artiklarna. 

 

1.9 Frågeställningar 

• Vilka upplevelser beskriver kvinnor före och efter mastektomi till följd av 

bröstcancer? 

• Vilken datainsamlingsmetod har artiklarna i resultatet använt sig av? 

 

2 Metod 

2.1 Design  

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2017).  

 

2.2 Sökstrategi 

För att söka vetenskapliga artiklar användes PubMed via Medline och Cinahl som är de 

främsta databaserna för att söka fram biomedicinsk och omvårdnadslitteratur. För att 

precisera sökningen i PubMed användes Medical Subject Headings, MesH-termer, och i 

Cinahl användes Cinahl headings (Polit & Beck 2017). Sökord som användes utformade 

från MeSH var Mastectomy, Body Image samt orden experience och coping, detta både 

enskilt samt i kombinationer med varandra. Cinahl headings som användes vid 

sökningar i Cinahl var Mastectomy, Body Image och Life Experiences. Vid kombinerad 

sökning användes den booelska termen ”AND”, detta för att inkludera de utvalda 

sökorden och precisera sökningen (Polit & Beck 2017). För att begränsa sökresultaten i 

PubMed till det valda syftet användes begränsningarna 10 years, female, adult:  19 + 
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years samt tillgänghet via Högskolan i Gävle. I Cinahl användes begränsningarna 10 års 

intervall, all adults, linked full text och även att artiklarna skulle vara tillgängliga via 

Högskolan i Gävle. En av artiklarna hittades genom en manuell sökning, via ”Related 

Articles” på PubMed då MeSH-termerna Mastectomy och Body Image användes. Detta 

beskriver Polit och Beck (2017) som ett alternativ då en relevant studie påträffas och 

förslag för liknande studier kan finnas via ”Related Articles”. 

Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Databassökningar 

Databassökningar Begränsningar 

(Limits) + 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar  

Möjliga 

artiklar  

Inkluderade 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

 

Högskolan i Gävle, 

10 år, female, 

adult: 19+ years, 

2018-01-25 

Mastectomy 

(MeSH) AND 

Body image 

(MeSH) 

121 22 

 

4 

Cinahl  Högskolan i Gävle. 

10 år, female, all 

adults, linked full 

text, 2018-01-30 

 

Mastectomy 

(Cinahl headings) 

AND Body Image 

(Cinahl headings). 

37 2 2 

Medline via 

PubMed  

 

Högskolan i Gävle, 

10 år, female, 

adult: 19+ years, 

2018-01-25 

Mastectomy 

(MeSH) AND 

experience 

(fritext) AND 

Coping (fritext) 

15 9 3 

Cinahl Högskolan i Gävle, 

10 år, female, all 

adults, linked full 

text, 2018-01-30 

Mastectomy 

(Cinahl headings) 

AND Life 

experiences 

(cinahl headings) 

4 1 1 

Manuell sökning 

Related Articles 

Högskolan i Gävle, 

10 år, female, 

Relevant för 

inklusionskriterer, 

 1 1 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara relevanta till litteraturstudiens syfte. 

De skulle vara empiriskt utformade, syfta till kvinnors upplevelser samt att de skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna som studerat kvinnor som genomgått 

partiell och radikal mastektomi inkluderades, då upplevelsen av dessa ingrepp kunde ses 

likvärdiga. Exklusionskriterierna var profylaktisk mastektomi, männens upplevelser i 

partnerrelationer, kvinnor med bröstcancer som ej genomgått mastektomi, 

vårdpersonalens upplevelser av mastektomi samt könskorrigerande kirurgi. Tidigare 

litteraturstudier har även uteslutits.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningar utfördes i kombinationer enligt valda sökord vilket gav ett resultat på 177 

stycken träffar. Titeln lästes på samtliga artiklar och 35 artiklar inkluderades då deras 

titel svarade på studiens syfte. Resterande 142 artiklar exkluderades då 10 stycken var 

dubbletter, 4 stycken skrivna på fel språk, 14 stycken inte tillgängliga via högskolan i 

Gävle och 114 stycken svarade inte på syftet. Abstract lästes på de 35 kvarstående 

artiklarna och efter detta kunde ytterligare 13 stycken artiklar exkluderas vars abstract 

inte svarade på studiens syfte. 22 artiklar lästes i sin helhet och 11 artiklar vars resultat 

inte svarade på studiens syfte exkluderades. Detta gjorde att 11 stycken artiklar kvarstod 

som underlag till studiens resultat. Urvalsprocessen beskrivs i ett flödesschema. Se figur 

1.  

 

 

 

 

 

 

adult: 19+ years, 

2018-02-08 

frågeställning och 

syfte 

Totalt 
  

177 35 11 
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Figur 1. Flödesschema  

 

2.5 Dataanalys 

För att bearbeta artiklarna till föreliggande litteraturstudie lästes varje artikel enskilt i 

elektronisk form. För att svara på frågeställning ett så skrevs varje enskild artikel ut och 

sammanfattades kort. Därefter lästes varje enskild artikels resultat igenom gemensamt 

och sammanfattades i tabell 3, bilaga 1 utifrån artikelns författare, titel, syfte och 

resultat. Likheter som framkom färgkodades i likadana färger och bildade på så vis 

kategorier. Texten samlades i ett dokument och där framkom olika teman med hjälp av 

färgkoderna, vilket Polit och Beck (2017) menar är ett bra tillvägagångssätt för att 

strukturera information. Dessa teman kunde sedan diskuteras fram till sju rubriker. 

Varje tema sammanställdes sedan i ett separat dokument och bildade underlag för de 

rubriker som användes i föreliggande litteraturstudie.  

 

För att svara på frågeställning två bearbetade författarna till föreliggande litteraturstudie 

gemensamt varje enskild artikels metod med fokus på artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Den metodologiska aspekten för varje artikel skrevs in i en matris med kolumnerna titel, 

land, författare, design, eventuellt ansats, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

och dataanalysmetod. Se tabell 4, bilaga 2.  Polit och Beck (2017) menar att det är att 

föredra att använda sig utav två matriser vid bearbetning av vetenskapliga artiklars 

information.  

 

2.6 Etiska övervägande 

Under litteraturstudiens gång tog författarna till föreliggande litteraturstudie hänsyn till 

de etiska krav som Polit och Beck (2017) menar är av stor vikt då det annars kan tas för 

forskningsfusk. Litteraturstudien har därför skrivits utan plagiering och falsifiering. 

Totalt antal träffar: 

177 artiklar 
35 artiklar hade 

relevanta titlar  

Abstract lästes och 13 

artiklar exkluderades 

då de ej svarade på 

syftet 

22st artiklar lästes i 

helhet 

11st artiklar 

exkluderades då 

resultatet ej svarade på 

syftet 

Antal kvar: 11 

artiklar 
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Resultatet av de analyserade artiklarna bearbetades objektivt, det vill säga att egna 

värderingar och åsikter inte vägdes in. Flertalet artiklar och litteratur har använts för att 

resultatet i uppsatsen inte ska vinklas utifrån föreliggande litteraturstudies syfte (Polit & 

Beck 2017).   

 

3 Resultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie grundas på elva vetenskapliga artiklar. Tio av 

artiklarna var av kvalitativ ansats och en av kvantitativ ansats. En sammanfattning av 

artiklarna och deras resultat återfinns i en matris. Se tabell 3, bilaga 1. Resultatet 

presenteras i tre överrubriker ”Viljan att överleva”, ”Den förändrade kroppen”, 

”Relationer och stöd” och tre underrubriker ”Kroppsbild”, ”Kvinnlighet och 

sexualitet” samt ” Omgivningens påverkan på kvinnorna”. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Rubriker.  

Överrubriker Underrubriker 

Viljan att överleva  

Den förändrade kroppen Kroppsbild 

Kvinnlighet och sexualitet 

Omgivningens påverkan på kvinnorna 

Relationer och stöd  

 

3.1 Viljan att överleva 

Många kvinnor beskrev det känslosamt att stå inför mastektomi och därmed förlora ett 

eller båda brösten. Flera kvinnor beskrev att de redan vid besked om bröstcancerdiagnos 

kände att de ville avlägsna hela det sjuka bröstet för att på så vis avlägsna sjukdomen. 

De beskrev att det var ett val mellan förlust av bröst och överlevnad (Davies et al. 2017; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013; 

Obeidat, Dickerson, Homish, Alqaissi & Lally 2013). Kvinnorna upplevde efter 

diagnosen att det sjuka bröstet blev en symbol för en dödlig sjukdom, cancer. De tänkte 

mer på sjukdomen och vad den kunde leda till, än konsekvenserna som kunde uppstå till 

följd av mastektomin. Trots att de var medvetna om vad konsekvenserna kunde 

innebära var ändå deras prioritet att bli friska och överleva (Davies et al. 2017; Grogan 

& Mechan 2017; Kocan & Gürsoy 2016; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul & Delaloye 2010). Många av kvinnorna upplevde att en bra copingstrategi för 
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dem var att uppnå målet om att återgå till arbetet samt det liv och den vardag de hade 

innan sjukdomen (Davies et al. 2017). Efter mastektomin upplevde en del kvinnor skuld 

över att de inte var lyckliga trots att de överlevt, då de inte längre kände igen sig själva 

och beskrev sig själva som fula och groteska (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). 

 

3.2 Den förändrade kroppen 

Det var vanligt att kvinnor upplevde att kroppsbilden, kvinnligheten och sexualiteten 

påverkades negativt efter mastektomin då deras kroppar hade genomgått en förändring 

(Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; 

Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Grogan & Mechan 2017; Jørgensen, 

Garne, Søgaard & Laursen 2015; Kocan & Gürsoy 2016; Obeidat et al. 2013; Odigie et 

al. 2010 Piot-Ziegler et al. 2010). 

 

3.2.1 Kroppsbild  

Många av kvinnorna kände rädsla och oro över hur de skulle se ut postoperativt (Fang, 

Shu & Fetzer 2011; Grogan & Mechan 2017; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 

2010). Kvinnorna upplevde att de kunde förbereda sig för hur de skulle kunna se ut efter 

operationen genom att titta på bilder av kvinnor som tidigare genomgått mastektomi 

(Davies et al. 2017; Grogan & Mechan 2017).   

 

För många kvinnor representerade mastektomin en stympning (Grogan & Mechan 

2017; Jørgensen et al. 2015; Piot-Ziegler et al. 2010). Detta gjorde att de valde att 

distansera sig från det bröst som skulle avlägsnas genom att benämna bröstet med andra 

ord (Grogan & Mechan 2017; Piot-Ziegler et al. 2010). Ett bröst som de tidigare 

värdesatt hade plötsligt blivit något som de inte skulle bry sig om och som inte längre 

skulle vara en del av deras kropp (Piot-Ziegler et al. 2010).  I en studie av Fallbjörk, 

Salander och Rasmussen (2012) upplevde flera kvinnor att brösten redan hade gjort sin 

uppgift så som att amma eller att de förlorat sin form, vilket gjorde att kvinnorna inte la 

någon vidare betydelse i att de skulle förlora ett eller båda sina bröst. Detta kunde 

möjligtvis relateras till kvinnornas ålder, då samtliga var över 60 år. I studierna av 

Kocan och Gürsoy (2016) och Odigie et al. (2010) upplevde kvinnorna det dock 

ledsamt att förlora ett eller båda brösten då brösten hade en koppling till amning. Detta 

då de antingen upplevde att brösten påminde om tiden de ammade deras barn eller att de 

upplevde att det var svårt att amma deras barn med endast ett bröst. 
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Flera av kvinnorna menade att de var tvungna att förändra bilden de hade av sig själva. 

De som innan mastektomin varit nöjda med sin kroppsbild beskrev att de efter ingreppet 

upplevde att de förlorat en del av sig själva samt att de talade om den sorgeprocess som 

uppstod till följd av detta. Många kände skuld och ånger då de tidigare inte varit nöjda 

över sin kroppsbild och inte tagit hand om sin kropp tillräckligt. De befann sig trots 

detta i en situation där de sörjde den kropp de hade innan mastektomin. De beskrev 

även att de efter mastektomin fått en ny syn på kroppen och att de därför nu ville ta 

hand om kroppen på ett sätt den förtjänade (Kocan & Gürsoy 2016; Obeidat et al. 2013; 

Piot-Ziegler et al. 2010).  

 

Många av kvinnorna upplevde att de förlorat en del av sin identitet och sitt 

självförtroende efter utförd mastektomi (Grogan & Mechan 2017; Jørgensen et al. 2015; 

Odigie et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 2010). Många upplevde även att självkänslan 

påverkades negativt och att de inte kände igen sig själva då de var obekväma i deras 

förändrade kropp. Ärren från mastektomin kunde upplevas skrämmande, vilket bidrog 

till att kvinnorna kände sig osäkra i sig själva (Davies et al. 2017; Grogan & Mechan 

2017; Kocan & Gürsoy 2016). Detta medans en del istället såg på sina ärr som deras 

”war wound” och menade att det var ett resultat av den behandling som gjort att de lever 

idag (Grogan & Mechan 2017).   

 

Enligt Freysteinson et al. (2012) upplevde kvinnorna att det vore bättre att få se den 

förändrade bysten för första gången med hjälp av en spegel på sjukhuset. Detta då 

majoriteten av kvinnorna beskrev att de såg bysten för första gången i hemmet då de var 

ensamma, vilket gjorde att tillfället upplevdes mer traumatiskt än om det hade skett på 

sjukhus tillsammans med stöd. En del av kvinnorna beskrev att de hade uppskattat att få 

se bysten utan förband i en spegel för att få en bättre helhetsbild av hur bröstkorgen såg 

ut. De upplevde att det var lättare att få en förståelse över sin nya kropp om de fick möta 

den i en spegel, till skillnad från att endast se bysten ovanifrån (ibid 2012). I en studie 

av Obeidat et al. (2013) beskrev kvinnorna att de undvek att se sig själva i spegel efter 

mastektomin då de inte klarade av att möta den förändrade kroppsbilden. Kvinnorna 

beskrev det som en strategi för att hantera den förändrade bysten. 
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3.2.2 Kvinnlighet och sexualitet 

En del kvinnor upplevde en oro för att förlora bröstvårtan och vårtgården i samband 

med mastektomi, då de menade att det var en central del av bröstet. De upplevde att det 

var den delen som representerade intimitet, sensualitet samt utgjorde en symbol för 

kvinnlighet. Detta då bröstvårtan och vårtgården var en viktig del både i sexuella 

situationer men även vid amning (Piot-Ziegler et al. 2010).  

 

Det var vanligt att kvinnorna upplevde att de förlorade en del av sin kvinnlighet och 

därmed en del av sig själva efter mastektomin (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; 

Fouladi et al. 2013; Jørgensen et al 2015; Kocan & Gürsoy 2016; Obeidat et al 2013; 

Odigie et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 2010).  De upplevde att deras könsidentitet hade 

tagits ifrån dem, vilket gjorde att de även upplevde att deras kvinnlighet blev ifrågasatt 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Piot-Ziegler et al. 2010). I en studie av Grogan 

& Mechan (2017) beskrev många kvinnor att de upplevde att de var tvungna att 

kompensera för de förlorade brösten genom att klä sig mer kvinnligt och använda mer 

kosmetika. I andra studier (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Jørgensen et al. 

2015; Kocan & Gürsoy 2016) upplevde kvinnorna det motsatta, de upplevde att de 

behövde klä sig i mer täckande kläder.  

 

Majoriteten av kvinnorna upplevde att sexuella och intima relationer påverkades 

negativt efter mastektomin (Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; 

Fouladi et al. 2013; Kocan & Gürsoy 2016; Obeidat et al. 2013; Odigie et al. 2010; Piot-

Ziegler et al. 2010). Kvinnor med en fast partner var mer sexuellt aktiva efter 

mastektomin än de kvinnor som inte var i ett fast förhållande. Trots att de hade en fast 

partner upplevde de intima situationer påfrestande då de inte ville exponera bysten för 

den andra parten. Kvinnorna valde i många fall att dölja bysten samt att undvika 

belysning vid samlag, då det var faktorer som bidrog till att de kände sig obekväma 

(Kocan & Gürsoy 2016; Piot-Ziegler et al. 2010). Det var mycket vanligt att kvinnorna 

oroade sig för att deras partner skulle uppleva dem som oattraktiva (Freysteinson et al. 

2012).  
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3.2.3 Omgivningens påverkan på kvinnorna  

Majoriteten av kvinnorna upplevde en oro för att personer i omgivningen skulle förstå 

att de genomgått mastektomi, flera övervägde därför att genomgå en rekonstruktion 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Freysteinson et al. 2012). Många av kvinnorna 

upplevde att de sociokulturella normerna som fanns av kvinnokroppen påverkade deras 

mående negativt, men de ville även vara diskreta om deras tillstånd (Piot-Ziegler et al. 

2010). Flertalet fann en styrka i att förkasta de normer som fanns i samhället gällande 

kroppsideal och att de inte brydde sig om vad andra människor tyckte om deras 

kroppsbild (Grogan & Mechan 2017). Kvinnorna beskrev även att de undvek situationer 

och platser där mer exponerade kläder användes, så som badhus och sociala 

tillställningar (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Kocan & Gürsoy 2016). Detta då 

kvinnorna kände ett behov av att dölja sin förändrade byst (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012; Jørgensen et al. 2015; Kocan & Gürsoy 2016; Obeidat et al. 2013). 

 

3.3 Relationer och stöd 

Kvinnorna upplevde att de kunde finna stöd i situationen med hjälp av partners, 

vårdpersonal, stödgrupper, tro och att använda strategier för att få bort negativa tankar 

(Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; 

Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Jørgensen et al. 2015; Obeidat et al. 2013). 

 

Vårdpersonalen kunde genom ett bra och tryggt bemötande få kvinnorna att uppleva ett 

stöd samt att en del av kvinnorna beskrev att de kände ett lugn genom vårdpersonalens 

ord (Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Obeidat et al. 2013). En del kvinnor 

upplevde dock att de inte fick den tiden de hade velat ha med att prata med kirurgen 

som skulle operera dem. Däremot upplevde många av kvinnorna att de kände stor tillit 

till vårdpersonalen och att de därför kände sig mycket trygga inför operationen. De 

ställde sällan frågor då de upplevde att vårdpersonalen visste vad de gjorde och besatt 

stor kunskap om bröstcancer och mastektomi (Obeidat et al. 2013). Andra kvinnor 

beskrev dock att de hade önskat att vårdpersonalen, innan mastektomin, hade pratat om 

hur tiden efter ingreppet skulle kunna påverka dem. De upplevde att de saknade stöd 

från vårdpersonalen gällande den förändrade kroppsbilden, intima relationer och 

påverkan på kvinnligheten. Kvinnorna beskrev att de hade mycket tankar kring detta 

men fann ingen på sjukhusen att samtala om detta med (Jørgensen et al. 2015; Obeidat 

et al. 2013).  
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Ett stort stöd för kvinnorna var kyrkan och de beskrev att det var någon ”där uppe” som 

hjälpte till att finna styrka (Davies et al. 2017; Freysteinson et al. 2012; Obeidat et al. 

2013). Många av kvinnorna beskrev att de kände en stor tacksamhet till Gud för att de 

fortfarande var vid liv (Fouladi et al. 2013). Flera upplevde att det var Guds vilja att de 

drabbats av bröstcancer och att det var deras öde som Gud avsett för dem medan flera 

andra kvinnor upplevde det som att deras kropp svikit dem (Davies et al. 2017; Fouladi 

et al. 2013; Grogan & Mechan 2017; Kocan & Gürsoy 2016; Piot-Ziegler et al. 2010).  

 

Kvinnorna upplevde att partners stöd var en mycket viktig faktor både innan och efter 

mastektomin (Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & 

Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Obeidat et al. 2013). Många 

upplevde att det var lättare att ta ett beslut om att genomgå mastektomi om deras partner 

hade en positiv attityd till ingreppet, då kvinnorna menade att det var de som skulle 

komma att se dem avklädda (Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013; Obeidat et 

al. 2013). Detta då kvinnorna kände en stor oro över deras förändrade utseende, men en 

ännu större oro upplevdes för hur deras partner skulle ställas inför förändringen (Davies 

et al. 2017). Flera uppskattade det stöd de fick av sina partners men upplevde trots detta 

att det var svårt för dem att acceptera situationen de befann sig i (Davies et al. 2017; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fouladi et al. 2013). Kvinnorna upplevde även 

att andra familjemedlemmar ställde upp för dem och var ett stort stöd igenom den svåra 

tiden (Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 

2011; Fouladi et al. 2013; Obeidat et al. 2013). I studien av Odigie et al. (2010) 

upplevde majoriteten av kvinnorna att deras äktenskap påverkats negativt tiden efter 

mastektomin. Tre år efter mastektomin hade nästan hälften av kvinnorna genomgått 

skilsmässa eller separerat. En del av kvinnorna, som tidigare levt i monogama 

förhållanden, uppgav även att deras makar gift sig med en till kvinna. 

 

3.4 Metodologisk frågeställning 

Föreliggande litteraturstudies inkluderade artiklar var av både kvantitativ och kvalitativ 

ansats och granskades med huvudfokus på artiklarnas datainsamlingsmetod. Det fanns i 

olika grad beskrivet hur datainsamlingsmetoden gått till i vardera artikeln.  

 



 

 

15 

 

Endast en artikel hade kvantitativ ansats (Odigie et al. 2010). Studien använde sig av 

semi-strukturerade enkäter som datainsamlingsmetod.  

 

I de tio kvalitativa artiklarna som använts till föreliggande litteraturstudie användes 

olika typer av intervjumetoder för att samla in data (Davies et al. 2017; Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013; 

Freysteinson et al. 2012; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). Semi-

strukturerade intervjuer kunde urskiljas i åtta av artiklarna (Davies et al. 2017; Fang, 

Shu & Fetzer 2011; Fouladi 2013; Freysteinson 2012; Jørgenson et al. 2015; Kocan & 

Gürsoy 2016; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). I en av de ovannämnda 

artiklarna användes intervjuerna som grund för en guide till diskussioner i fokusgrupper 

(Fang, Shu & Fetzer 2011). 

 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) använde sig av ostrukturerade intervjuer till 

deras studie. Intervjun inleddes med en öppen fråga och utifrån deltagarnas svar ställdes 

följdfrågor. Grogan och Mechan (2017) använde sig av ett frågeformulär online där 

deltagarna var anonyma och fick möjlighet att beskriva sina personliga upplevelser. 

 

Hur länge intervjuerna varade varierade och framgår i alla studier utom i två (Fouladi et 

al. 2013; Kocan & Gürsoy 2016) där ingen tidsåtgång finns beskriven. I fem av 

studierna varade intervjuerna mellan 15 och 90 minuter (Davies et al. 2017; Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012; Freysteinson 2012; Jørgensen et al. 2015; Obeidat et al. 

2013; Piot-Ziegler et al. 2010). En studie hade intervjuer som varade mellan 40 och 90 

minuter, samt fokusgruppernas intervjuer som varade ända upp till 100 minuter (Fang, 

Shu & Fetzer 2011).  

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser före och 

efter mastektomi. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att kvinnors 

upplevelser före och efter mastektomi var delade, majoriteten av kvinnorna upplevde 
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tiden före och efter som påfrestande. Många av kvinnorna upplevde det känslosamt att 

utföra mastektomi och förlora ett eller båda brösten, de valde därför att distansera sig 

från det sjuka bröstet. De menade trots detta att det självklara valet var att genomföra 

mastektomin, då det handlade om att överleva. Majoriteten av kvinnorna upplevde att 

deras kroppsbild påverkats negativt efter mastektomin och att de förlorat en del av sig 

själva samt att det påverkat deras identitet. De beskrev även att självkänslan påverkades 

negativt efter operationen. De flesta kvinnorna upplevde att de hade förlorat en del av 

deras kvinnlighet och att mastektomin påverkat deras sexliv negativt. Då kvinnorna 

upplevde att deras könsidentitet tagits ifrån dem och att deras kvinnlighet blev ifrågasatt 

fanns en oro för att omgivningen skulle uppmärksamma att de genomgått en 

mastektomi och därmed att deras kropp inte levde upp till samhällets bild av hur 

kvinnokroppen skulle se ut. Kvinnorna upplevde att deras partner var ett stort stöd och 

spelade en viktig roll för deras välmående. Ytterligare resurser som var av stor vikt för 

att kvinnorna skulle kunna hantera situationen de befann sig i var vårdpersonalens stöd 

och tron på att någon ”där uppe” kunde ge dem styrka. Den metodologiska aspekten 

som studerades var datainsamlingsmetod. Endast en artikel var av kvantitativ ansats och 

använde sig av semi-strukturerade enkäter vid insamling av data. Resterande tio artiklar 

var av kvalitativ ansats och använde sig av olika intervjustrukturer vid datainsamling.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

Det var vanligt att kvinnorna upplevde det känslosamt att genomgå mastektomi och 

förlora ett eller båda brösten (Chen, Liao, Chen, Chan & Chen 2012; Loaring, Larkin, 

Shaw & Flowers 2015). I föreliggande litteraturstudie framkom det även att flera av 

kvinnorna beskrev att de upplevde många känslor i samband med mastektomin (Davies 

et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi 

et al. 2013). När en kvinna drabbas av bröstcancer kan hon uppleva det som ett psykiskt 

trauma. Det är inte bara det psykiska som är påfrestande för kvinnan utan det 

uppkommer även en del fysiska påfrestningar efter det kirurgiska ingreppet. Det 

förekommer att kvinnan upplever exempelvis nedsatt känsel och fantomsmärtor efter 

mastektomi. Det är även vanligt att kvinnan som drabbats upplever en osäkerhet 

gällande metastasering och död. Förlusten av ett bröst kan upplevas mindre viktig då 

önskan om att bli frisk väger starkare (Sørenson & Almås 2011). Enligt Loaring et al. 

(2015) beskrev kvinnorna att de ville överleva och återhämta sig efter mastektomin. I 
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föreliggande litteraturstudie framkom det att många av kvinnorna tänkte mer på vad 

bröstcancerdiagnosen kunde leda till än konsekvenserna som kunde uppstå efter 

mastektomin. Kvinnornas främsta prioritet var att överleva (Davies et al. 2017; Grogan 

& Mechan 2017; Kocan & Gürsoy 2016; Piot-Ziegler et al. 2010). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie tror att det är vanligt att uppleva bröstcancer som en 

dödsdom då många inte vet vad som kan förväntas ske efter att ha fått besked om 

diagnosen. Detta då det sällan finns kunskap om behandlingarnas resultat förrän någon i 

ens närhet eller en själv drabbas. 

 

Enligt Esmaili, Saiidi, Majd & Esmaieli (2010) upplevde många kvinnor att deras 

kroppar var deformerade på grund av mastektomin. Detta styrks i föreliggande 

litteraturstudie att många av kvinnorna upplevde att förlust av ena eller båda brösten 

påverkade deras kroppsbild negativt (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Grogan & 

Mechan 2017; Jørgensen et al. 2015; Piot-Ziegler et al. 2010). Det framkom även att en 

del kvinnor inte upplevde att kroppsbilden påverkats av mastektomin, samtliga av dessa 

kvinnor var över 60 år (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Dessa skilda 

uppfattningar kan dessutom ses i studien av Esmaili et al. (2010) då en del kvinnor 

upplevde att kroppsbilden påverkats negativt medan andra inte upplevde någon 

förändring. Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att det kan vara 

åldersrelaterat hur en person upplever sin kroppsbild. Studien av Chen et al. (2012) 

visade att det var mer vanligt bland yngre än hos äldre kvinnor att uppleva att 

kroppsbilden påverkats negativt. Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att 

detta kan relateras till att yngre personer har ett större fokus på kroppsbilden utifrån 

samhällets förväntningar och bryr sig därför mer om förändringen av kroppen. Det kan 

tänkas att äldre personer är mer bekväma i sig själva och påverkas mindre av 

kroppsidealen, vilket beskrivs i föreliggande litteraturstudie då de äldre kvinnorna 

upplever att kroppen redan gjort sitt.  

 

Vissa kvinnor kan uppleva att de är mindre värda och att de blivit stympade i samband 

med mastektomi (Sørenson & Almås 2011). I studien av Esmaili et al. (2010) upplevde 

många kvinnor att de förlorat en viktig del av kroppen. I föreliggande litteraturstudie 

framkom det även i flertalet studier att kvinnorna upplevde att mastektomin var 

likvärdig en stympning (Grogan & Mechan 2017; Jørgensen et al. 2015; Piot-Ziegler et 

al. 2010). Det framkom även att många kvinnor upplevde att de förlorat en del av sig 
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själva efter att de genomgått mastektomi (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; 

Fouladi et al. 2013; Grogan & Mechan 2017; Jørgensen et al. 2015; Kocan & Gürsoy 

2016; Odigie et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 2010). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie tror att kvinnornas upplevelser av att känna sig stympade kan relateras 

till att de förlorat en del av kroppen som för dem, upplevs viktig. 

 

Vid situationer och känslor som är påfrestande kan emotionsfokuserad coping användas 

som en strategi för att slippa bemöta de jobbiga känslorna som kan tänkas uppkomma 

och därmed undvika känslor som exempelvis förlust (Kalfoss 2011). I studien av 

Loaring et al. (2015) benämnde kvinnorna brösten som ”det” samt valde att istället för 

att säga ”min kropp” valde de att säga ”den kroppen”.  Detta framkom även i 

föreliggande litteraturstudie då en del kvinnor distanserade sig från brösten genom att 

benämna de med andra ord (Grogan & Mechan 2017; Piot-Ziegler et al. 2010). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att undvikande copingstrategier 

tillämpas när personer upplever att de inte kan kontrollera situationen och anser att det 

beror på att personerna behöver mer tid för att anpassa sig till den situationen de 

befinner sig i. Kalfoss (2011) menar att distansering kan vara en psykisk konsekvens då 

personen förlorar kontakt med sig själv, däremot är dessa strategier psykologiska 

försvarsmekanismer. Dessa strategier kan vara av stor vikt då de ger personen en chans 

att hinna ikapp med det hot som upplevs och vinna tid för att finna andra strategier för 

att hantera det personen ställts inför.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att en del av kvinnorna hade velat se bysten i 

en spegel på sjukhuset efter mastektomin. Detta då de upplevde att det hade varit lättare 

för att få en förståelse för sin förändrade kropp (Freysteinson et al. 2012). Det är vanligt 

att många kvinnor inte vill se operationsärret när förbandet avlägsnas på sjukhuset för 

första gången. Det är av stor vikt att detta respekteras av sjukvårdspersonalen. Det är 

dock viktigt att de ser ärret tillsammans med en sjuksköterska innan de lämnar sjukhuset 

så tankar och frågor kan besvaras (Sørenson & Almås 2011). I föreliggande 

litteraturstudie beskrev kvinnorna att de undvek att spegla sig själva för att kunna 

hantera den förändrade kroppsbilden, då de ansåg att förändringen var svår att möta 

(Obeidat et al. 2013). Enligt Esmaili et al. (2010) och Fallbjörk et al. (2010) framkom 

det att kvinnorna blev illa till mods när de såg det opererade området efter mastektomin. 

De undvek därför att titta och röra vid ärren. Författarna till föreliggande litteraturstudie 
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anser att en del av kvinnorna använde sig utav undvikande copingstrategier när de 

undvek att se sig själva i spegeln. Vilket kan bero på att kvinnorna varit undvikande då 

operationen nyligen skett och då de inte hunnit ikapp verkligheten ännu. De hade dock 

varit att föredra att använda sig av meningsskapande coping och därmed finna en 

mening i situationen de befinner sig i. Enligt Folkman (1997) kan personer med hjälp av 

meningsskapande copingstrategier minska oroskänslor, detta kan innebära att finna 

mening i en förlust.  

 

Vid förlust av ena eller båda brösten är det vanligt förekommande att kvinnan inte 

längre känner sig kvinnlig (Sørenson & Almås 2011; Hulter 2015). Detta då det är 

vanligt att en kvinnas bröst kan ses som en stor del av den sexuella identiteten 

(Sørenson & Almås 2011). Detta styrker det framkomna resultatet i föreliggande 

litteraturstudie då många av kvinnorna upplevde att de efter mastektomin förlorat en del 

av deras kvinnlighet (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fouladi et al. 2013; 

Jørgensen et al 2015; Kocan & Gürsoy 2016; Odigie et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 

2010). Många av kvinnorna beskrev även att de var oroliga för att deras partner skulle 

tycka att de inte längre var attraktiva och undvek därför att visa brösten för partnern 

(Freysteinson et al. 2012; Kocan & Gürsoy 2016; Piot-Ziegler et al. 2010). Detta 

framkom även i studien av Loaring et al. (2015) då flera kvinnor upplevde att de ville 

dölja sina kroppar och beskrev att de inte kunde känna sig självsäkra avklädda inför 

partnern (ibid 2015). Det kan förekomma att en del partners till kvinnor som genomgått 

mastektomi besväras av att kvinnan inte längre har bröst medan andra inte lägger någon 

vidare vikt vid förlusten (Hulter 2015). I en studie av Esmaili et al. (2010) framkom det 

att majoriteten av kvinnorna varken kände sig mer eller mindre attraktiva efter 

mastektomin jämfört med innan. I en studie av Fallbjörk et al. (2010) framkom det dock 

att de kvinnor som genomgått rekonstruktion, efter mastektomi, kände sig mindre 

attraktiva och upplevde ett större behov att dölja kropparna från deras partner till 

skillnad från dem som inte genomgått rekonstruktion. Kalfoss (2011) menar att coping 

kan vara till hjälp för att uppnå en positiv självbild genom att finna en mening mellan de 

känslor och tankar som uppkommer. Upplevelser styrs av personliga tankar och känslor 

och blir därefter antingen bekräftade eller tolkas på ett annat vis av personen. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att kvinnornas upplevelser av hur deras 

kroppar ser ut efter mastektomin påverkats av deras egna känslor och tankar. Det kan 

vara möjligt att partnern inte alls upplever kvinnorna på det vis som kvinnorna själva 
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tror, vilket författarna till föreliggande studie tror har sin grund i kvinnornas 

uppfattningar om sina egna kroppar.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att kvinnor upplevde att intima och sexuella 

relationer påverkades negativt efter att de genomgått mastektomi (Davies et al. 2017; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fouladi et al. 2013; Kocan & Gürsoy 2016; 

Odigie et al. 2010; Piot-Ziegler et al. 2010). Studien av Fallbjörk et al. (2010) visade 

också att kvinnorna upplevde sexuella och intima relationer negativt till följd av 

mastektomi. Studien av Fallbjörk et al. (2010) visade även att de kvinnor som 

genomgått rekonstruktion var mer sexuellt aktiva än dem som inte genomgått 

rekonstruktion. Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att detta beror på att 

kvinnorna efter mastektomin inte är bekväma i sina egna kroppar, vilket försvårar för 

dem att vara intima och speciellt att vara bekväma tillsammans med en annan 

person. Detta eftersom bröst anses ha en stor roll i det sexuella samspelet. Enligt 

Hultner (2015) är det vanligt att kvinnor som drabbas av bröstcancer, upplever att det 

sexuella livet påverkas negativt. Delvis på grund av tumörens placering som påverkar 

nerver och den sexuella njutningen, men även den medicinska behandlingen som har 

påverkan på den sexuella lusten.  

 

Det kroppsideal som finns i det moderna samhället är en förväntan på att kroppen ska 

vara stark, smidig och utan skavanker (Lindahl & Skyman 2015). I föreliggande studie 

framkom det att flertalet kvinnor upplevde styrka i att förkasta samhällets normer 

gällande hur en kvinnokropp ska se ut (Grogan & Mechan 2017). Många kvinnor 

upplevde en oro för hur personer i deras omgivning skulle märka att de genomgått en 

mastektomi (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012, Freysteinson et al. 2012). Det kan 

vara påfrestande för kvinnor att dela med sig till andra i deras omgivning att de förlorat 

ett bröst. Vid utskrivning brukar kvinnorna därför få en tillfällig bröstprotes, detta för att 

de själva ska få avgöra för vilka de vill dela sin upplevelse med (Sørenson & Almås 

2011). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att dessa kvinnor använt sig av 

problemfokuserad coping, då de sett ett problem som de sedan funnit en lösning för. 

Problemet kan ses som upplevelsen av att inte passa in och lösningen, att förkasta 

normer. De tillämpade därmed en strategi som gav dem styrka. 
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Många av kvinnorna i föreliggande litteraturstudie upplevde ett stort stöd av 

vårdpersonalen och kände sig därmed trygga (Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 

2012; Obeidat et al. 2013). Det framkom dock att många kvinnor inte upplevde detta 

utan hade önskat ett större stöd från vårdpersonalen. De beskrev även att de hade velat 

att vårdpersonalen hade pratat med dem om den förändrade kroppsbilden och hur 

mastektomin kunde påverka känslan av kvinnlighet (Jørgensen et al. 2015; Obeidat et 

al. 2013). Många kvinnor är i ett stort behov av stöd gällande deras kroppsbild och 

kvinnlighet (Karabulut & Erci 2009). Det är av stor vikt att sjuksköterskan är observant 

på kvinnornas behov av stöd och information samt behov av att prata om de negativa 

känslor som kan uppstå efter mastektomi. Kvinnorna bör få en så kallad 

kontaktsjuksköterska som de kan vända sig till vid funderingar och behov av stöd 

(Sørensen & Almås 2011). Enligt Folkman (1997) är information en stor del av 

problemfokuserad coping som är en grund för att kunna hantera problem som orsakar 

oro och stress. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser därför att genom att ha 

en kontaktsjuksköterska kan kvinnorna få hjälp att hantera de problem som de upplever 

orsakar oro och stress.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att flertalet kvinnor upplevde att religion och 

tro var ett bra stöd för dem (Davies et al. 2017; Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 

2012; Obeidat et al. 2013). Kvinnorna beskrev att det var någon ”där uppe” som gett 

dem styrka (Davies et al. 2017; Freysteinson et al. 2012). De beskrev även upplevelsen 

av att det var Guds vilja att de drabbats och att det var deras öde (Davies et al. 2017; 

Fouladi et al. 2013; Grogan & Mechan 2017; Kocan & Gürsoy 2016; Piot-Ziegler et al. 

2010). Folkman (1997) menar att spirituell tro kan vara till hjälp för att hantera 

situationer som förknippas med oro och förlust. Genom meningsskapande coping finner 

personen en positiv mening i situationen den står inför och kan då uppleva positiva 

känslor. Författarna till föreliggande studie tror att tack vare kvinnornas tro på att något 

spirituellt gav dem styrka, så kunde de hantera deras situation under bättre 

förutsättningar. 

 

När en kvinna går igenom mastektomi är det av stor vikt att hon får ett bra stöd speciellt 

från hennes eventuella partner (Sørenson & Almås 2011). Detta kan ses i föreliggande 

litteraturstudie då många av kvinnorna beskrev att deras partner var ett stort stöd för 

dem samt att det var ett av de viktigaste stöden (Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander 
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& Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 

2012). Enligt Loaring et al. (2015) stöttade kvinnornas partners dem i den situationen de 

befann sig i. De stod vid deras sida i de olika processerna som exempelvis besluta om 

att utföra mastektomi. Paren beskrevs som en enad front mot sjukdomen och ingreppet 

(ibid 2015). Familjen bör ses som en viktig resurs för kvinnan och sjuksköterskan bör 

därför föreslå att familjen medverkar vid vårdtillfällena som stöd (Sørenson & Almås 

2011). Detta framkom även i föreliggande litteraturstudie då kvinnorna beskrev att 

familjen var ett stöd utöver partnerns (Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi et al. 2013; Obeidat 2013). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är av stor vikt att kunna förlita 

sig på och få stöd från någon som står en nära. Detta då kvinnorna genomgår en svår 

period i livet vilket kan leda till svårigheter i att hantera vardagen på egen hand. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att partnern eller familjemedlemmar kan 

hjälpa kvinnorna att bearbeta de känslor som uppstår, istället för att undvika dem.  

  

4.3 Metodologiskaspekt diskussion 

Den artikel som hade kvantitativ ansats använde sig av semi-strukturerade enkäter som 

datainsamlingsmetod (Odigie et al. 2010). Polit och Beck (2017) menar att en fördel 

med enkäter är att deltagarna många gånger kan vara anonyma och att tolkningen av 

svaren därav blir mer objektiv. Forskarna kan genom enkäter nå ut till en större 

folkmassa för en mindre kostnad. Då semi-strukturerade enkäter används så får 

deltagarna möjlighet att själva utveckla sina svar.  

 

Artiklarna med kvalitativ ansats använde olika typer av intervjumetoder (Davies et al. 

2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Fang, Shu & Fetzer 2011; Fouladi et al. 

2013; Freysteinson et al. 2012; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). Detta anser 

Polit och Beck (2017) är den bästa metoden för datainsamling av kvalitativ ansats då 

forskaren i regel oftast får väl utformade svar samt en hög svarsfrekvens. Intervjuer är 

dock ofta kostsamma både i tid och pengar, då det krävs mycket förberedelser.  

 

Åtta artiklar använde semi-strukturerade intervjuer (Davies et al. 2017; Fang, Shu & 

Fetzer 2011; Fouladi 2013; Freysteinson 2012; Jørgenson et al. 2015; Kocan & Gürsoy 
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2016; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). Då forskaren använder sig av semi-

strukturerade intervjuer menar Polit och Beck (2017) att målet är att få utförliga och 

detaljerade svar samt vara säkra på att all den information som behövs berörs. Fang, 

Shu och Fetzer (2011) använde svaren från intervjuerna som grund till fokusgruppernas 

diskussion. Enligt Polit och Beck (2017) upplever personer att det är lättare att berätta 

och beskriva sina känslor om ett fenomen tillsammans med andra personer som gått 

igenom liknande situationer. Därför är det av stor vikt att fokusgrupperna bildas utifrån 

personer som har liknande egenskaper. 

 

I en studie (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012) användes ostrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck (2017) har ostrukturerade intervjuer en 

likhet med en vanlig konversation, vilket kan vara positivt då de oftast blir väldigt 

öppna intervjuer. Det kan även ses som en svaghet att använda denna typ av intervjuer 

då forskarna inte förbereder följdfrågor vilket kan leda till att frågorna kan bli vinklade. 

Ostrukturerade intervjuer kan dock ge en mer djup och detaljerad bild än semi-

strukturerade intervjuer. 

 

I studien av Grogan och Mechan (2017) användes ett frågeformulär online där 

deltagarna fick beskriva sina personliga upplevelser anonymt. Enligt Polit och Beck 

(2017) är frågeformulär via internet ett ekonomiskt tillvägagångssätt att använda sig av 

men kräver lämplig utrustning och viss teknisk färdighet. Frågeformulär som deltagarna 

själva får fylla i kan vara mångsidiga och beröra många ämnen. Det kan dock bli 

problematiskt om deltagarna har svårigheter att få tillgång till frågeformuläret.  

 

Det framkom i fem av studierna att intervjuerna varade mellan 15 och 90 minuter 

(Davies et al. 2017; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Freysteinson 2012; 

Jørgensen et al. 2015; Obeidat et al. 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). I en studie varade 

intervjuerna mellan 40 och 90 minuter och fokusgruppernas intervjuer varade ända upp 

till 100 minuter (Fang, Shu & Fetzer 2011).  Enligt Polit och Beck (2017) så bör det 

finnas god tid avsatt för intervjuer, då det ibland kan ta upp till flera timmar för 

deltagaren att berätta sina upplevelser och ge forskaren tillräckligt underlag för sin 
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studie. I två studier (Fouladi et al. 2013; Kocan & Gürsoy 2016) anges inte hur länge 

studierna varade.  

 

4.4 Metoddiskussion 

I föreliggande litteraturstudie har tidigare forskning sammanfattats för att få en 

fördjupad förståelse av fenomenet från flera perspektiv. Studien har en deskriptiv 

design, vilket Polit och Beck (2017) menar är att föredra då något ska beskrivas utifrån 

upplevelser. Då föreliggande litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors 

upplevelser anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det är en styrka att 

majoriteten av artiklarna i studien har en kvalitativ design. Polit och Beck (2017) menar 

att kvalitativ data ger berättande och beskrivande information om fenomenet. 

 

För att söka fram artiklar har författarna till föreliggande litteraturstudie använt sig av 

databaserna PubMed och Cinahl, vilket ses som en styrka då det är två av de största 

databaserna inom omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2017). Då begränsningarna 

female och all adult användes anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det 

var mycket relevant för att veta att det endast var vuxna kvinnor som studerades då detta 

var syftet med studien. Begränsningen på tio år tillämpade författarna till föreliggande 

litteraturstudie då det som eftersöktes var aktuella upplevelser och för att kunna 

presentera ett resultat som var aktuellt för dagens samhälle. Detta kan ses som en styrka 

då Polit och Beck (2017) menar att ny och aktuell forskning ska användas till 

litteraturstudier. 

 

Sökord till studien utgjordes av de sökord som hade störst möjlighet att svara på syftet 

och frågeställningar. För att få så relevanta träffar som möjligt i de båda databaserna 

användes MeSH-termer respektive Cinahl headings (Polit & Beck 2017). MeSH-termer 

inkluderar de termer och begrepp som är liknande varandra. Detta innebär att sökningen 

blir mer precis och att aktuella studier lättare kan hittas (Polit & Beck 2017). Författarna 

till föreliggande litteraturstudie anser dock att detta kan vara en svaghet då sökningen 

kan bli för precis, vilket kan leda till att relevanta artiklar faller bort. För att kunna 

kombinera sökorden användes den booleska termen AND, vilket används för att 

precisera och begränsa sökningen till syftet. Att ta del av litteratur som inte är på det 

egna modersmålet kan leda till att feltolkningar uppstår (Polit & Beck 2017). Då 

samtliga artiklar var skrivna på engelska anser författarna till föreliggande 
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litteraturstudie att detta kan ses som en svaghet då det inte är författarnas modersmål. 

Däremot anser författarna till föreliggande litteraturstudie att denna risk minskas genom 

att författarna först separat bearbetat artiklarna för att sedan bearbeta dem tillsammans.  

 

Färgkodning användes för att urskilja teman i samtliga artiklar och för att få en 

övergripande bild samt för att kunna bilda rubriker till studiens resultat. Detta är en 

styrka då Polit och Beck (2017) anser att kodning är en bra metod för att urskilja 

likheter och skillnader i text. Matriser användes vilket kan ses som en styrka då Polit 

och Beck (2017) menar att det är att föredra vid litteraturstudier för att få en överblick 

av artiklarnas resultat och metodologiska aspekter. Polit och Beck (2017) menar att det 

är av stor vikt att använda sig av primära källor, då dessa är skrivna av de forskare som 

utfört studien och är mer detaljerade och objektiva än sekundära källor. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har därför valt att endast använda sig av primära källor till 

resultatet vilket ses som en styrka.  

 

4.5 Kliniska implikationer 

Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen hos kvinnor vilket innebär att 

sjuksköterskor kommer stöta på denna typ av patientgrupp oberoende av vilket område 

sjuksköterskan arbetar inom. Då kirurgi är den vanligaste behandlingen för bröstcancer 

är det alltså inte ovanligt att dessa kvinnor genomgått mastektomi. Många kvinnor 

upplever en förändrad kroppsbild efter kirurgin samt att relationer påverkas negativt till 

följd av ingreppet. Det är av stor vikt att sjuksköterskor som möter dessa kvinnor är 

lyhörda och ser till kvinnans behov. Det är viktigt att grundutbildade sjuksköterskor har 

en förståelse för vad dessa kvinnor upplever före och efter mastektomi för att kunna 

vara ett stöd och bemöta dessa kvinnor på bästa sätt. Detta för att ge den bästa möjliga 

omvårdnad till dessa kvinnor för att de ska känna att den nya livssituationen är 

hanterbar. 

 

4.6 Fortsatt forskning 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vidare forskning kring kvinnors 

upplevelser före och efter mastektomi behövs då de studier som finns fokuserar mycket 

på kvinnor i relationer och därmed blir ett stort fokus på sexualitet och intima relationer. 

Det finns begränsad information om hur kvinnor upplever omgivningen och hur de 

upplever att de blir bemötta. Fortsatt forskning om omgivning och bemötande skulle 
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därför kunna ge en bredare bild av kvinnornas upplevelser före och efter mastektomi.  

Det är även av stor vikt att fler studier utförs inom detta område för att dessa kvinnor 

ska få en så optimal omvårdnad som möjligt. Det är även viktigt för att sjuksköterskor 

ska uppnå en ökad förståelse för dessa kvinnor och hjälpa dem, genom stöd, att hantera 

förlusten av ett eller båda brösten samt den förändrade kroppsbilden. 

 

4.7 Slutsats  

Majoriteten av kvinnorna upplevde tiden före och efter mastektomin påfrestande då de 

upplevde att förlusten av ena eller båda brösten påverkade deras mående negativt. Trots 

detta ansåg kvinnorna att mastektomi var det självklara valet då de beskrev det som ett 

val mellan förlust av bröst eller död. Kvinnornas kroppsbild, kvinnlighet och intima 

relationer påverkades negativt till följd av mastektomin. De upplevde att de förlorat en 

del av sig själva och därmed en del av deras identitet. Kvinnorna upplevde även att 

deras kvinnlighet blev ifrågasatt och en oro för att omgivningen skulle se vad de hade 

genomgått uppstod. De upplevde att de fann en hanterbarhet i situationen med hjälp av 

tron på Gud, stöd från partners och vårdpersonalen. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan är lyhörd och ser till kvinnornas behov samt att de har en förståelse för 

vad dessa kvinnor genomgått och även för den situation de befinner sig i. 
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       Tabell 3. Bilaga 1. Resultatsammanställning 

Författare och titel Syfte Resultat 

”From no big deal to losing 

oneself”  

 

Fallbjörk, Salander och 

Rasmussen 

 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser gällande 

mastektomis påverkan på 

deras liv, samt deras 

reflektioner gällande 

bröstrekonstruktion.  

3 huvudteman, där mastektomi kunde 

beskrivas som ingen stor grej, att förlora 

ett bröst inte påverkade deras egna syn på 

sig själva som kvinnor och andra temat var 

att mastektomi krossade deras identitet. 

Tredje temat var någonting däremellan där 

femininiteten var skadad men inte till den 

grad att de inte längre kände sig som 

kvinnor.   

”Deliberating over 

mastectomy” 

 

Fang, Shu, Fetzer 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser av att stå inför 

en mastektomi och att ta ett 

beslut innan det går med på 

att göra en rekommenderad 

mastektomi. 

4 teman framkom. ”Överlevnad är en 

prioritet”, ”Fullfölja deras ansvar”, 

”Komma till rätta med postoperativa 

alternativ och ”Förberedelser”. 

Process of coping with 

mastectomy: a qualitative 

study in Iran 

 

Fouladi, Pourfarzi osv  

Utarbeta copingprocesser 

hos kvinnor som genomgått 

en mastektomi. 

7 huvudteman som påverkade 

copingprocessen hos patienter med 

bröstcancer. Livet efter mastektomi och 

hantera det med hjälp av familj och 

religion.   

Body image after mastectomy: 

a thematic analysis of younger 

women´s written accounts 

 

Kvinnors kroppsbild efter 

mastektomi.  

Utseende var mindre viktigt än överlevnad 

och de fick acceptera en ny kroppsbild 

efter mastektomin. Delade upplevelser av 

att inte kunna acceptera deras nya kropp.  
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Grogan och Mechan 

The Experience of Viewing 

Oneself in the Mirror After a 

Mastectomy 

 

Freysteinson et al. 2012 

 

 

Beskriva upplevelsen av att 

se sig i en spegel efter 

mastektomi.  

Kvinnorna upplevde det jobbigt att vara 

ensamma då de skulle se bysten för första 

gången efter mastektomin. Upplevelser av 

livet efter mastektomi och att se den 

förändrade kroppen för första gången.  

Exploring the Lived 

Experience of Women 

Immediately Following 

Matectomy 

 

Davies et al. 2017 

Genom en fördjupad 

intervjuprocess undersöka 

upplevelserna hos kvinnor 

omedelbart efter mastektomi 

när de ser deras ärr för 

första gången.  

Kvinnorna upplevde det jobbigt att se ärren 

efter mastektomin och att den förändrade 

kroppsbilden påverkade olika aspekter i 

deras relationer och liv. 

Psychosocial effects of 

mastectomy on married 

African women i 

Northwestern Nigeria  

 

Odigie et al. 2010.  

Beskriva de specifika 

psykosociala effekterna av 

bröstcancer på gifta 

afrikanska kvinnor för att 

hjälpa läkare att utbilda och 

ge råd till kvinnor och deras 

familjer i Nordvästra 

Nigeria 

 

Hur kvinnornas kvinnlighet och äktenskap 

påverkades till följd av mastektomi.  
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The experience of distress in 

relation to surgical treatment 

and care for breast cancer: An 

interview study 

 

Jörgenson et al. 2015 

Att beskriva hur Danska 

kvinnor upplever oro efter 

kirugisk behandling av 

bröstcancer.  

 Kvinnors påverkan av identitet och hur 

deras kroppsbild påverkar deras relationer 

och liv.  

Controlling Fear: Jordanian 

Women’s Perceptions of the 

Diagnosis and Surgical 

Treatment of Early-Stage 

Breast Cancer 

 

Obeidat et al. 2013 

Att uppnå en förståelse för 

hur kvinnor i Jordanien 

upplever kirurgisk 

behandling av bröstcancer.  

Att bemöta och komma över rädslan som 

uppstått vid besked om diagnosen 

bröstcancer. Kvinnorna fann styrka i tron 

på Gud och i stöd från familjen. 

Mastectomy, body 

deconstuction, and impact on 

identity: A qualitativ study.  

 

Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, 

Delaloye.  

Förstå konsekvenserna av 

kroppsdekonstruktion 

genom mastektomi på 

kroppslighet och identitet 

hos kvinnor med 

bröstcancer.  

Mastektomin bidrog till en smärtsam 

upplevelse av kroppsdekonstruktion. 

Mycket känslor uppkom vid jämförelse av 

den gamla kroppsbilden med den nya. 

Kvinnorna kunde uppleva att mastektomi 

kändes främmande, och som en stympning 

vilket påverkade kvinnans könsidentitet. 

Många sörjde den gamla kroppen, vilket 

ledda till en identitetskris.  
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Body Image of Women with 

Breast Cancer After 

Mastectomy: A qualitative 

research 

 

Kokan och Gürsoy 

Få en förståelse för hur 

mastektomi påverkar 

kroppsbilden hos kvinnor 

som har bröstcancer.  

Kvinnors upplevelser av hur mastektomin 

påverkat deras kroppsbild negativt. 

  

 

 

 

       Tabell 4. Bilaga 2. Metodologiska aspekter. 

Författare Titel Design och 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamli

ngsmetod 

Dataanalysmet

od 

Davies et 

al. 2017 

USA 

Exploring the 

lived experience 

of women 

immediatly 

following 

mastectomy 

Fenomenolog

isk design 

med 

kvalitativ 

ansats 

10st kvinnor som valts 

ut genom Purposeful 

sampling hade 

genomgått mastektomi 

men inte genomgått 

rekonstruktion.  

Djupgående 

strukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Fallbjörk, 

Salander & 

Rasmussen 

2012 

Sverige 

From” No big 

deal” to” losing 

oneself” 

Deskriptiv 

studie med 

kvalitativ 

ansats.  

15st kvinnor, strategiskt 

utvalda som genomgått 

mastektomi. 

 

 

En tematisk 

intervjuguide 

användes, 

utformad från 

en tidigare 

kvantitativ 

studie. 

Ostrukturerad

Innehållsanalys 
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e intervjuer 

tillämpades.  

Fang, Shu 

& Fetzer 

2011 

Taiwan 

Deliberating 

over 

mastectomy 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats  

10st kvinnor som 

genomgått mastektomi. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupps 

diskussion. 

Innehållsanalys 

Fouladi et 

al. 2013  

Iran 

Process of 

coping with 

mastectomy: a 

qualitative study 

in Iran 

Grounded 

theory studie 

med 

kvalitativ 

ansats. 

20 st kvinnor som 

genomgått mastektomi 

eller lumpectomy. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Freysteinso

n et al. 

2012 

USA 

The experience 

of viewing 

oneself in the 

mirror after a 

mastectomy 

Fenomenolog

isk studie 

med 

kvalitativ 

ansats. 

12st kvinnor som 

genomgått mastektomi. 

Diskussionsi

ntervjuer 

utifrån 

frågeformulär

.  

Innehållsanalys. 

Grogan & 

Mechan 

2017 

Storbritan

nien 

Body image 

after 

mastectomy: A 

thematic 

analysis of 

younger 

women’s written 

accounts 

Undersökand

e design med 

kvalitativ 

ansats. 

49st kvinnor som 

genomgått bilateral 

eller unilateral 

mastektomi. 

Anonymt 

frågeformulär 

online med 

öppna frågor.  

Innehållsanalys. 

Jörgensen 

et al. 2015 

Danmark   

The experience 

of distress in 

relation to 

surgical 

treatment and 

Kvalitativ 

ansats. 

12 kvinnor som 

opererats för 

bröstcancer mellan Maj 

2013 och november 

2013. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 
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care for breast 

cancer: An 

interview study 

Kokan & 

Gürsoy 

2016 

Turkiet  

Body Image of 

Women with 

Breast Cancer 

After 

Mastectomy: A 

Qualitative 

Research 

Deskreptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats  

20st kvinnor som 

genomgått mastektomi  

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Obeidat et 

al. 2013 

Jordanien 

Controlling 

Fear: Jordanian 

Women’s 

Perceptions of 

the Diagnosis 

and Surgical 

Treatment of 

Early-Stage 

Breast Cancer. 

 

Kvalitativ 

ansats  

28st kvinnor som 

opererats för 

bröstcancer. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

Odigie et 

al. 2010 

Nigeria  

Psychosocial 

effects of 

mastectomy on 

married African 

women in 

Northwestern 

Nigeria  

Kvantitativ 

ansats. 

81 gifta afrikanska 

kvinnor som genomgått 

mastektomi.   

Semi-

strukturerade 

enkäter.  

Information 

saknas.  

Piot-

Ziegler et 

al. 2010  

Mastectomy, 

body 

deconstruction, 

Kvalitativ 

ansats.  

19st kvinnor som 

genomgått mastektomi. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 
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Schweiz and impact on 

identity: a 

qualitative study 
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