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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor där ca 8000 

kvinnor i Sverige insjuknar varje år. Mastektomi är en kirurgisk behandling av 

bröstcancer där hela bröstet opereras bort. Tidigare forskning visar att kvinnans bröst är 

förknippat med femininitet, sexualitet, moderskap och attraktivitet och att bröstcancer 

och dess behandling orsakar stort lidande för den drabbade. Sjuksköterskans arbete går 

ut på att främja hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Syfte: Att beskriva 

kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. Metod: En beskrivande 

litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet 

visade att kvinnorna upplevde en kränkning av den kroppsliga integriteten och ångest 

över att konfronteras med en förändrad kropp. Att förlora brösten var för en del kvinnor 

förknippat med en sämre självbild och en förändrad identitet. För andra var brösten 

förknippade med sjukdom och dessa kvinnor upplevde en lättnad av att brösten var 

borta. Kvinnornas förändrade relation till deras kroppar påverkade även deras 

kvinnlighet, sexlust och de intima relationerna med andra. Slutsats: Många kvinnor 

som genomgått mastektomi upplevde ångest över en förändrad kropp medan vissa 

upplevde det som positivt att det sjuka var borta. Kvinnorna upplevde en sämre 

självbild, men även en förändrad identitet och relation till deras kroppar vilket 

påverkade deras kvinnlighet, sexlust och intima relationer till andra. Det anses viktigt 

att ha kunskap om dessa kvinnors upplevelser för att i det kliniska vårdarbetet kunna ge 

en personcentrerad vård, rätt stöd och hjälp för dessa kvinnor. 
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Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women were 

about 8000 women in Sweden are diagnosed every year. Mastectomy is a surgical 

treatment of breast cancer where the entire breast is removed. Previous research shows 

that women's breasts are associated with femininity, sexuality, maternity and 

attractiveness, and breast cancer and its treatment causes suffering to the patient. 

Nursing's work is focused on promoting health, preventing ill health and relieving 

suffering. Aim: To describe women’s experiences after mastectomy due to breast 

cancer. Method: A descriptive literature study based on eleven articles with a 

qualitative approach. Results: The result showed that women experienced a violation of 

the bodily integrity and anxiety about confronting a changed body. The loss of breasts 

was for some women associated with a negative self-image and a changed identity. For 

others, the breasts were associated with disease and these women experienced a relief 

that the breasts were gone. The women's changed relationship with their bodies also 

affected their femininity, sex drive and intimate relationships with others. Conclusion: 

Many women who underwent mastectomy experienced anxiety over a changed body 

while some felt it was positive that the sickness was gone. The women experienced a 

loss of their self-image, but also a changed identity and relation to their bodies, 

affecting their femininity, sex drive and intimate relationships with others. It is 

important to have knowledge of these women's experiences in order to provide 

personalized care, the right support and help for these women in the clinical care. 
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1. Introduktion 
1.1 Det kvinnliga bröstet 
Anatomiskt består ett bröst av flera bröstkörtlar, fett och bröstvävnad (Christensen & 

Marieb 2012). Słowik, Jabłoński, Michałowska-Kaczmarczyk & Jach (2017) och 

Helms, O'Hea och Corso (2008) menar dock att det är en vanlig uppfattning att kvinnors 

bröst inte bara är en bröstkörtel, utan också ett föremål som är förknippat med 

kvinnlighet, sexualitet, moderskap och attraktivitet.  

  

1.2 Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor (Ericson & Ericson 

2012). Varje år insjuknar ca 8000 kvinnor i Sverige och en viss ökningstendens finns. 

Risken för att insjukna i bröstcancer ökar med stigande ålder och det är vanligast att 

insjukna efter 40 års ålder (Ericson & Ericson 2012; Järhult & Offenbartl 2013). Kända 

riskfaktorer för att utveckla bröstcancer är förekomst av bröstcancer hos nära anhöriga, 

till exempel mor eller systrar. Risken ökar även om fler än en anhörig drabbats av 

bröstcancer. Kvinnor som har en sen menarche (första menstruation), tidig menopaus 

(när menstruationen upphör) och sen graviditet - efter 30 års ålder, har en viss ökad risk 

för bröstcancer. Man ser också en liten ökad risk för de kvinnor som använt p-piller 

länge och startat innan 20 års ålder. Vissa livsstilsfaktorer som rökning och stort 

alkoholintag kan även innebära en ökad risk att drabbas (Ericson & Ericson 2012). 

  

1.3 Mastektomi 
Mastektomi är en kirurgisk behandling av bröstcancer. I och med att man idag 

upptäcker bröstcancer allt tidigare har det blivit allt vanligare med bröstbevarande 

kirurgi. Det vill säga att man bara avlägsnar den del av bröstet där tumören sitter. Alla 

lämpar sig dock inte för bröstbevarande kirurgi, oftast är då tumören för stor. Då utför 

man istället en mastektomi, vilket innebär att hela bröstet opereras bort (Järhult & 

Offenbartl 2013). Pukancsik et al. (2017) skriver i sin studie att beslutet att genomföra 

en mastektomi istället för bröstbevarande kirurgi, där bara en del av bröstvävnaden 

avlägsnas, även görs av estetiska skäl beroende på hur stora bröst kvinnorna har och hur 

mycket vävnad som måste avlägsnas. Helms, O'Hea och Corso (2008) beskriver vidare 

att en av de viktigaste faktorerna i kvinnans beslut om att genomgå en mastektomi är de 

förväntade negativa effekterna på självbilden och en förväntat förlust av kvinnligheten. 
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Vid genetisk förekomst av bröstcancer och en hög risk att utveckla denna sjukdom kan 

mastektomi i förebyggande syfte utföras (McCarthy et al. 2017). 

Vissa fysiska besvär så som svullnad, rörelseinskränkning och kraftnedsättning i armen, 

värk samt domningar kan uppkomma efter en mastektomi (Ericson & Ericson 2012). 

 

1.4 Sjuksköterskans uppgift 
Sjuksköterskan ska bedriva hälsofrämjande omvårdnad vilket innebär att främja hälsa, 

förhindra ohälsa samt lindra lidande. I den hälsofrämjande omvårdnaden ingår uppgifter 

som att informera, undervisa och stödja patienterna, vilket är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete (Willman 2014). Att få ett bröstcancerbesked är chockartat för de 

allra flesta. I arbetet med dessa patienter har sjuksköterskan en stor uppgift i det 

stödjande arbetet och bör kunna se till varje individs behov (Järhult & Offenbartl 2013). 

Att göra patienterna delaktiga i sin vård och vid beslutstaganden är också en viktig del 

av sjuksköterskans arbete (Ashraf et al. 2013). I en tidigare studie av Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson (2004) har det visat sig att bröstcancer 

orsakar stort lidande för den drabbade kvinnan. I studien uppmärksammas vikten av att 

bli sedd som en helhet och inte bara för sin sjukdom. Snellman (2014) skriver att detta 

är en viktig del i vårdrelationen, att som sjuksköterska se patienten som den vill bli 

sedd.  

 

1.5 Omvårdnadsteori 
I Katie Erikssons omvårdnadsteori är begreppet lidande grundläggande. Att lida är ett 

begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, 

mentalt och andligt perspektiv. Eriksson menar att lidande är något ofrånkomligt i 

människans liv. Eriksson delar upp lidandet i tre kategorier: Sjukdomslidande, 

Vårdlidande och Livslidande. Sjukdomslidande innebär lidande i samband med 

sjukdom och behandling. Vårdlidande uppkommer när patienten utsätts för lidande 

inom vården, vilket alltid är ett brott mot patientens värdighet. När hela människans liv 

upplevs som ett lidande, utsätts människan för det Eriksson kallar livslidande. Eriksson 

talar också om de bärande begreppen i sin teori där människan, hälsa och vård är 

centrala. Hon menar att människan i grunden är en enhet av kropp, själ och ande där 

hälsa innebär att vara hel i kropp, själ och ande. När människan inte uppnår hälsa utsätts 

denne för lidande. Vårdande innebär i Erikssons teori lindring av lidande (Lindström, 

Lindholm Nyström & Zetterlund 2017). 
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1.6 Problemformulering 
Tidigare studier visar att kvinnors bröst ofta kopplas ihop med kvinnlighet, moderskap, 

sexualitet och attraktivitet. Det är viktigt att undersöka kvinnors upplevelser efter 

mastektomi vid bröstcancer för att kunna kartlägga deras behov. Studien är viktig att 

genomföra för få en bättre bild av dessa kvinnors upplevelser så att man som 

sjuksköterska kan sätta in rätt omvårdnadsåtgärder och ge rätt stöd i det stödjande 

arbetet. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar  
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer  

samt att beskriva de inkluderade vetenskapliga artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

Frågeställning 1) Hur upplever kvinnor mastektomi efter bröstcancer?  

Frågeställning 2) Hur ser undersökningsgrupperna ut i de inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod  
2.1 Design 
En beskrivande litteraturstudie (Polit och Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
Sökningar av vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Cinahl och MedLine via 

PubMed. Både Cinahl och PubMed är databaser som innehåller artiklar inom 

omvårdnadsvetenskap och Polit och Beck (2017) belyser dessa databaser som pålitliga. 

I Cinahl har Cinahl headings använts och i PubMed har MeSh termer använts. Sökorden 

som använts är “Mastectomy”, “Breast neoplasm”, “Life Change Event”, “Emotions”, 

“Experience” och “ Qualitative research”. Samtliga sökningar kombinerades med AND, 

vilket är en boolesk sökterm (Polit & Beck 2017), för att begränsa antalet träffar. Andra 

begränsningar som gjordes i sökningarna var att de skulle vara max 15 år gamla, de 

skulle vara skrivna på engelska och handla om kvinnor. På Cinahl skulle de även vara 

“Peer reviewed” och i fulltext.  
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Tabell 1. Sökstrategi och antal valda artiklar 
Databas 
 
 

Begränsningar 
(Limits) 
Sökdatum 

Söktermer Antal 
träffar 

Möjliga 
artiklar 
(Exklusive 
dubbletter) 

Valda 
artiklar  

Medline 
via 
PubMed 

15 år, Engelska 
Female 
2018-08-30 

"Mastectomy" [MeSH 
Major Topic] AND 
"Breast 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Life Change 
Events"[Mesh] 

8 4 0 

Medline 
via 
PubMed 

15 år, Engelska 
Female 
2018-08-30 

"Mastectomy"[MeSH 
Major Topic] AND 
"Breast 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Emotions"[Mesh] 

96 19 1 

Medline 
via 
PubMed 

15 år, Engelska 
Female 
2018-08-30 

"Mastectomy"[MeSH 
Major Topic] AND 
"Breast 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Qualitative 
research"[Mesh] 

29 5 5 

Cinahl 15 år, Engelska 
Female 
Fulltext 
Peer reviewed 
2018-08-30 

“Mastectomy” [Cinahl - 
Major Concept] AND 
“Breast Neoplasm” 
[Cinahl heading] AND 
“Experience” (fritext) 

44 5 
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Cinahl 15 år, Engelska 
Female 
Fulltext 
Peer reviewed 
2018-08-30 

"Mastectomy"[Cinahl - 
Major Concept] AND 
"Breast 
Neoplasms"[Cinahl 
heading] AND 
"Qualitative 
research"[Cinahl 
heading] 

50 1 1 

 Totalt      227 35 11 

 

2.3 Urvalskriterier 
Empiriska vetenskapliga artiklar gjorda av primärkällor har använts i detta arbete. 

Primärkällor är artiklar skrivna av de som genomfört forskningen (Polit & Beck 2017). 

Artiklarna som använts i studien är relevanta för studiens syfte det vill säga kvinnor 

som diagnostiserats med bröstcancer och genomgått mastektomi. Ett annat 

inklusionskriterie var artiklar med kvalitativ ansats då dessa artiklar undersöker 

erfarenheter och upplevelser vilket ansågs relevant för syftet. Exklusionskriterier i 

studien var artiklar med kvantitativ ansats då dessa undersöker en generell förståelse 

och inte djupgående (Polit & Beck 2017). Andra artiklar som exkluderats var artiklar 
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som undersökte partners upplevelse av mastektomi och artiklar där kvinnor med 

bröstcancer inte genomgått mastektomi.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfallet av möjliga artiklar 
Av de 227 artiklarna som framkom i sökningen lästes titlar och abstract igenom och av 

dessa exkluderades 192 artiklar som ej svarade på syftet eller var kvantitativa. Detta 

gjorde att antalet möjliga artiklar minskade till 35. I nästa steg lästes dessa 35 artiklar 

noggrant igenom och av dessa 35 artiklar exkluderades sedan 24 som inte stämde 

överens med syftet för denna litteraturstudie. De kvarvarande elva artiklarna valdes ut 

för att ingå i studiens resultat. 

 

 

Figur 1. Flödesschema urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys 
En dataanalys görs enligt Polit och Beck (2017) genom att läsa, strukturera, kritisera 

och analysera resultatet av valda artiklar. På detta sätt har data bearbetats i de 

inkluderad artiklarna i studien. Alla artiklar lästes individuellt för att få en objektiv syn 

på innehållet. Därefter kodades materialet för att kunna kategorisera informationen och 

ge en struktur inför kommande sammanställning. Polit & Beck (2017) belyser kodning 

som ett användbart organisationsverktyg. Efter att en helhetsbild har kartlagts av 

området utifrån artiklarna har författarna diskuterat och tillsammans fördelat data i olika 

undergrupper, likheter och olikheter, för att få en översikt och för att kunna svara på 

syftet. Detta sammanställdes och presenterades sedan under rubrikerna Fysiska 

förändringar, Självbild och identitet och Relationer och intimitet. 

 

227 sökträffar.
Titel och abstract 
lästes på samtliga.

192 artiklar 
exkluderades då de ej 
svarade på syftet eller 

var kvantitativa.

Antal möljiga artiklar: 
35 st.

24 st artiklar som inte 
stämde överrens med 
syftet exkluderades.

11 st artiklar 
inkluderades.
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För att bearbeta den valda metodologiska aspekten och för att komma fram till vilken 

undersökningsgrupp som använts i artiklarna har artiklarnas undersökningsgrupper 

granskats. Polit och Beck (2017) beskriver hur undersökningsgrupper vid kvalitativa 

artiklar ska granskas, exempelvis ska man granska urvalsmetod, vilka 

inklusionskriterier forskarna har haft för deltagande i studien, var och under vilken 

tidsperiod studien är utförd, hur många deltagare som är med i studien och vad de har 

för egenskaper, exempelvis ålder och kön.  

 

2.6 Etiska överväganden 
I denna litteraturstudie har hänsyn tagits till etiska regler, vilket enligt Polit och Beck 

(2017) handlar om att oredlighet inte ska förekomma i arbetet. Författarna för denna 

litteraturstudie har hållit sig objektiva och inte lagt in egna värderingar i studien. 

Arbetet har noggrant bearbetas för att undvika plagiering och falsifiering.  

 

3. Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på elva vetenskapliga artiklar. Resultatet 

kommer att presenteras under tre teman: Fysiska förändringar, Självbild och identitet 

och Relationer och intimitet. I underrubriken Metodologisk aspekt kommer artiklarnas 

undersökningsgrupper beskrivas. En sammanfattning av artiklarna, deras resultat och 

metodologisk aspekt finns i tabellerna 3 och 4 i bilaga 1 och 2. 

 

3.1 Fysiska förändringar 
I fyra studier (Brunet, Sabiston & Burke 2013; Davies et al. 2017; Fouladi et al. 2013; 

Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye 2010) beskrevs kvinnors upplevelser av deras 

förändrade kroppar och att se sin kropp utan bröst för första gången efter operationen 

beskrevs på olika sätt. Kvinnorna i studierna av Davies et al. (2017) och Piot-Ziegler et 

al. (2010) beskrev ögonblicket då de såg sig själva efter operationen och se det tomma 

utrymme där brösten en gång fanns som chockerande, skakande och mycket 

ångestframkallande. De beskrev även en ångest inför att behöva konfrontera och leva 

med en förändrad kropp. Även ett år efter operationen var kvinnorna i studien av Davies 

et al. (2017) traumatiserade av upplevelsen, och undvek att kolla på sig själv och sina 

ärr i spegeln. 
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Kvinnornas erfarenheter av deras kroppar efter operationen var formade av starka 

känslomässiga reaktioner och tankar. De delade alla negativa tankar och känslor samt 

intensiva upplevelser av missnöje gentemot deras kroppar (Brunet, Sabiston & Burke 

2013). Kvinnorna kopplade ihop mastektomi med stympning och amputering. Efter 

operationen upplevde kvinnorna en känsla av tomhet. De upplevde även att deras 

kroppsliga integritet hade utmanats och den känslan förstärktes av att de upplevde att 

kroppen hade svikit dem (Piot-Ziegler et al. 2010). Att återfå sitt liv och sin hälsa hade 

även positiv inverkan på kvinnornas upplevelser. De upplevde att det var värt förlusten 

av brösten för att få vara vid liv och må bra. Kvinnorna upplevde också att de värdesatte 

sin hälsa mer nu än innan de blev sjuka. De tog bättre hand om sig själva nu än innan 

(Fouladi et al. 2013). 

 

3.2 Självbild och identitet  
Att självbilden och identiteten påverkas efter en mastektomi är återkommande i flera 

studier (de Almeida et al. 2015; Brunet, Sabiston, & Burke 2013; Fallbjork, Rasmussen 

& Salander 2012; Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Grogan & Mechan 

2017; Manderson & Stirling 2007; Piot-Ziegler et al. 2010; Suplee, Jerome-D'Emilia & 

Boiler 2016). De flesta kvinnor ser brösten som en symbol för skönhet, kvinnlighet och 

sensualitet (de Almeida et al. 2015). Att då genomgå en mastektomi är för många 

kvinnor traumatiskt (de Almeida et al. 2015; Fallbjork, Rasmussen & Salander 2012; 

Fouladi et al. 2013; Grogan & Mechan 2017; Manderson & Stirling 2007; Piot-Ziegler 

et al. 2010). Piot-Ziegler et al. (2010) menar att mastektomi inte ses som en operation 

som enbart lämnar fysiska ärr utan också som en traumatisk upplevelse, vilket i grunden 

skakar om kvinnornas liv och ifrågasätter deras identitet. I studien gjord av de Almeida 

et al. (2015) framkom det att brösten spelade en stor roll för kvinnornas självbild och 

identitet och att förlora detta orsakade både emotionellt, psykiskt och socialt lidande. De 

skämdes och upplevde deras kropp som en främling, vilket var svårt att acceptera. 

Fallbjork, Rasmussen och Salander (2012) tar i sin studie upp att kvinnorna upplevde att 

de förlorade en del av sig själva när de förlorade brösten, de upplevde förlusten av 

brösten som något traumatiskt och beskrev det som att de kände sig stympade. Dessa 

kvinnor upplevde att de inte kände igen sig själva och tyckte att de såg groteska ut. 

Grogan och Mechan (2017) kunde se att mastektomin ledde till sämre självförtroende 

för många av kvinnorna. Det tas upp i studien att de kvinnor som tagit bort båda brösten 

uppgav att de förlorat allt självförtroende gällande sin nakna kropp, de kände sig 



 

 8 

deformerade och oattraktiva. För de kvinnor som tagit bort ett bröst rapporterades det 

största missnöjet handla om att de kände att deras kroppar var obalanserade då brösten 

var olika stora. Många brydde sig fortfarande om hur de såg ut innan operationen och 

saknade den gamla kroppen. Att se sig själv i spegeln efter en mastektomi tas upp i 

studien av Freysteinson et al. (2012). I studien beskrevs kvinnornas tankar av att se sig 

själv i en spegel efter mastektomin och att se ner på sin bröstkorg där brösten tidigare 

suttit. Kvinnorna kände sig fula och mindre kvinnliga. När de såg sig själva för första 

gången efter operationen upplevdes många olika känslor. Kvinnorna beskrev att de 

kände sig chockade, förvånade, ovärdiga, äcklade, frustrerade, arga, rädda och ledsna. 

Piot-Ziegler et al. (2010) menar att det finns skillnader mellan vad samhället förväntar 

sig av en kvinnas utseende och vad deras egna verklighet är. Att hela tiden utsättas för 

reklam och andras attityder väckte en ilska. Kvinnorna möts hela tiden av bilder på 

andra kvinnor som möter idealen och bröst är presenterade som en symbol för 

kvinnlighett. Eftersom deras bröst är skadade så är deras kvinnlighet också det (ibid.). 

Fouladi et al. (2013) samt Manderson och Stirling (2007) tar också upp kvinnlighet. I 

studien av Manderson och Stirling (2007) framkom det att förlusten av brösten gjorde 

att man upplevde och kände sig mindre kvinnlig. Fouladi et al. (2013) beskrev att 

mastektomi ledde till extrema psykologiska och känslomässiga förändringar på grund 

av den förändrade självbilden och många av kvinnorna i denna studie upplevde att de 

hade förlorat all deras kvinnlighet. 

 

Många kvinnor beskrev dock att de tillslut upplevde en form av acceptans (Almeida et 

al. 2015; Brunet, Sabiston & Burke 2013; Grogan & Mechan 2017). Grogan och 

Mechan (2017) menade att mastektomi bidrar till ny identitet för kvinnorna och att de 

behöver vänja sig vid sina nya kroppar. Freysteinson et al. (2012) skrev att många av 

kvinnorna upplevde negativa känslor när de såg sig själva i spegeln för första gången 

efter operationen. Dock fanns det några kvinnor som upplevde en lättnad och kände sig 

glada över att sjukdomen var borta. Alla kvinnorna i studien upplevde också att se sig 

själv i spegeln blev lättare efter ett tag och de upplevde en acceptans av vad de såg. I 

studien av Almeida et al. (2015) var det några av kvinnorna som accepterade förlusten 

av sina bröst. Mastektomin sågs som ett potentiellt botemedel för bröstcancern och trots 

att vissa upplevde svårigheter med att förlora brösten kände en del av kvinnorna ändå en 

lättnad, de behövde inte längre oroa sig för cancern utan de förknippade också brösten 

med sjukdom och i och med att brösten nu var borta var sjukdomen också det. Detta 
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bekräftas av Fallbjork, Rasmussen och Salander (2012) som menar att vissa kvinnor i 

deras studie upplevde en lättnad av att bli av med brösten då de identifierades som en 

sjuk del av kroppen. De kände inte att förlusten av brösten påverkade dem som 

personer. Den här gruppen kvinnor upplevde inte att de kände sig mindre kvinnliga utan 

brösten då de inte ansåg att kvinnlighet är kopplat till en kvinnas bröst. Kvinnorna i 

studien av Brunet, Sabiston och Burke (2013) uppgav att man till slut inser att man är 

nöjd med den man är och att ett bröst inte är hela världen, det är inte det som gör en till 

kvinna, det viktigaste är att man är vid liv. Kvinnorna i studien av Suplee, Jerome-

D'Emilia och Boiler (2016) hade starka känslor till begreppet “överlevare”. Vissa tyckte 

till och med att överlevare inte var ett tillräckligt starkt ord för att beskriva deras 

upplevelse. 

 

3.3 Relationer och intimitet  
Gemensamt för nio av studierna (Björkman, Arnér & Hydén 2008; Brunet, Sabiston & 

Burke 2013; Davies et al. 2017; Fallbjork, Rasmussen & Salander 2012; Fouladi et al. 

2013; Freysteinson et al. 2012; Grogan & Mechan 2017; Manderson & Stirling 2007; 

Piot-Ziegler et al. 2010) var att förlusten av brösten påverkade kvinnornas förmåga till 

intimitet och deras relationer till andra. Kvinnorna beskrev en förändring i det sexuella 

livet efter en mastektomi (Björkman, Arnér & Hydén 2008; Davies et al. 2017; Fouladi 

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

 

Att genomgå en mastektomi kan leda till sensoriska störningar som i sin tur påverkar 

samlivet. Kvinnorna upplevde att den förändrade sensoriska upplevelsen orsakade en 

förlust av sexuell lust, vilket bröstet annars kan stimulera (Björkman, Arnér & Hydén 

2008). Kvinnorna beskrev hur de efter mastektomin förlorade en del av sin 

självsäkerhet, sexualitet och förmåga att känna sig attraktiva vilket bidrog till att 

sexuella och intima relationer påverkades negativt (Fallbjork, Rasmussen & Salander 

2012; Grogan & Mechan 2017). Kvinnornas relationer till deras partner påverkades 

också negativt då de hade svårt med fysisk kontakt och att visa sig nakna efter 

operationen. Vilket ledde till att den fysiska delen i relationerna antingen minskade eller 

avtog helt (Davies et al. 2017; Piot-Ziegler et al. 2010). Kvinnorna upplevde även en 

oro för hur deras partner skulle reagera och de ville inte att de skulle ta på eller titta på 

området där brösten tidigare suttit (Manderson & Stirling 2007). De var också oroliga 

för om deras partner skulle acceptera hur de såg ut efter operationen och om det skulle 
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påverka deras sexliv. De beskrev även en oro för att andra i omgivningen kunde se att 

de genomgått en mastektomi även fast de hade bh och kläder på sig (Freysteinson et al. 

2012). Att uppleva negativa tankar gentemot sin kropp ledde till att vissa kände sig 

deprimerade och drog sig för att umgås med andra (Brunet, Sabiston & Burke 2013). 

Kvinnorna menade även att relationerna till andra var viktiga för att orka gå vidare. De 

kunde inte bryta ihop då de var tvungna ta hand om familjen (Davies et al. 2017). 

 

3.4 Metodologisk aspekt utifrån undersökningsgrupp 

3.4.1 Urvalsmetod 

Tio artiklar har använts sig av ändamålsenligt urval (de Almedia et al. 2015; Björkman, 

Arnér & Hydén 2008; Brunet, Sabiston & Burke 2013; Davies, et al. 2017; Fallbjork, 

Rasmussen & Salander 2012; Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Grogan & 

Mechan 2017; Manderson & Stirling 2007; Piot-Ziegler et al. 2010)  

En artikel (Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016) använde sig av 

bekvämlighetsurval. 

 

3.4.1 Urvalskriterier 

Gemensamt i alla elva artiklar var inklusionskriterierna att deltagarna skulle vara 

kvinnor, ha blivit diagnostiserade med bröstcancer samt genomgått mastektomi. En 

studie hade som inklusionskriterie att deltagarna skulle vara under 35 år (de Almedia et 

al. 2015). Tre artiklar hade inklusionskriteriet att deltagarna skulle vara äldre än 18 år 

(Davies et al. 2017; Freysteinson et al. 2012; Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016). 

fyra artiklar hade inklusionskriteriet att deltagarna skulle kunna kommunicera på 

engelska (Brunet, Sabiston & Burke 2013; Grogan & Mechan 2017; Manderson & 

Stirling 2007; Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016). En av artiklarna inkluderade 

enbart svenskspråkiga kvinnor (Björkman, Arnér & Hydén 2008). En av artiklarna 

inkluderade enbart kvinnor som diagnostiserats med unilateral bröstcancer men valt att 

genomgå en bilateral mastektomi (Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016). En artikel 

inkluderade enbart kvinnor som var födda i Australien (Manderson & Stirling 2007). 

 

Två artiklar hade exklusionskriterier (Davies et al. 2017; Freysteinson et al. 2012). 

Freysteinson et al. (2012) hade exklusionskriterierna att deltagarna i behov av en 
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förmyndare för att ta medicinska beslut, behov av betydande känslomässigt stöd samt 

att de inte fick ha kroppsdysmorfisk sjukdom. Davies et al. (2017) hade som 

exklusionskriterie de som redan genomgått en bröstrekonstruktion.  

 

3.4.2 Antal deltagare 

I studien av de Almedia et al (2015) medverkade sju kvinnor och i studien av Björkman, 

Arnér och Hydén (2008) medverkade åtta kvinnor. Elva kvinnor medverkade i studien 

av Brunet, Sabiston och Burke (2013). I både Davies et al. (2017) och Fallbjork, 

Rasmussen och Salander (2012) studier medverkade 15 kvinnor. I studierna av Grogan 

och Mechan (2017) och Manderson och Stirling (2007) medverkade något fler kvinnor, 

49 (Grogan & Mechan 2017) samt 38 (Manderson & Stirling 2007). I övriga studier 

medverkade tolv kvinnor (Freysteinson et al. 2012), 20 (Fouladi et al. 2013), 23 

(Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016) respektive 19 kvinnor (Piot-Ziegler et al. 

2010).  

 

3.4.3 Ålder 

Ålderna på deltagarna varierade mellan artiklarna. I en studie var kvinnor mellan 18-35 

år inkluderade (de Almedia et al 2015). I Davies et al. (2017) var kvinnor från 18 år 

inkluderade. I Freysteinson et al. (2012) var deltagarna mellan 32-76 år. I Björkman, 

Arnér och Hydén (2008) var deltagarna mellan 25-80 år. I Grogan och Mechan (2017) 

var deltagarna mellan 29 och 53 år. I Manderson och Stirling (2007) var deltagarna 35-

78 år. I Brunet, Sabiston och Burke (2013) var deltagarna 47-70 år. I Fallbjork, 

Rasmussen och Salander (2012) var deltagarna 39-69 år. I Suplee, Jerome-D'Emilia och 

Boiler (2016) var deltagarna 22-71 år och i Piot-Ziegler et al. (2010) var deltagarna 37-

62 år. I studien av Fouladi et al. (2013) framgick ingen ålder på deltagarna.  

 

3.4.4 Länder 

Studierna genomfördes i flera olika delar av världen. Tre studier genomfördes i USA 

(Davies et al. 2017; Freysteinson et al. 2012; Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016) 

Två studier genomfördes i Sverige (Björkman, Arnér & Hydén 2008; Fallbjork, 

Rasmussen & Salander 2012). Resterande studier genomfördes i Brasilien (de Almedia 

et al, 2015), Kanada (Brunet, Sabiston & Burke 2013), Iran (Fouladi et al. 2013), 
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Storbritannien (Grogan & Mechan 2017), Australien (Manderson & Stirling 2007) samt 

i Schweiz (Piot-Ziegler et al. 2010). 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid 

bröstcancer. Resultatet visade att många av de kvinnor som studerats upplevde en 

kränkning av den kroppsliga integriteten och ångest över att konfronteras med en 

förändrad kropp. Att förlora brösten var för en del kvinnor förknippat med en sämre 

självbild och en förändrad identitet. För andra var brösten förknippade med sjukdom 

och dessa kvinnor upplevde en lättnad av att brösten var borta. Kvinnornas förändrade 

relation till deras kroppar påverkade även deras kvinnlighet, sexlust och de intima 

relationerna med andra. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Fysiska förändringar  

Både Davies et al. (2017) och Piot-Ziegler et al. (2010) beskrev hur kvinnorna upplevde 

starka känslor efter att ha sett sig själva i spegeln efter operationen. Vissa beskrev hur 

själva ögonblicket då de såg sina förändrade kroppar var traumatiskt och 

ångestframkallande, det beskrevs även en ångest inför att konfronteras med en 

förändrad kropp. Freysteinson et al. (2012) beskrev också olika reaktioner kvinnorna 

hade när de konfronterades med sina förändrade kroppar. Vissa beskrev att de kände sig 

fula och mindre kvinnliga och de upplevde känslor som chock, förvåning, ovärdighet, 

äcklade, frustration, ilska, rädsla och ledsamhet. Medans vissa kände en form av lättnad 

att se att de sjuka var borta. Detta stämmer även överens med en studie av Inan, 

Gunusen och Ustun (2018) där kvinnorna även innan operationen beskrev en osäkerhet 

över sannolika fysiska förändringar som man kommer möta efter operationen. Där 

kvinnorna saknade kunskaper och erfarenhet om bröstcancerbehandling och vilka 

effekter behandlingen har vilket ökade deras osäkerhet inför operationen. Att drabbas av 

cancer och genomgå en mastektomi kan kopplas till Erikssons teori om 

sjukdomslidande vilket innebär lidande i samband med sjukdom och behandling. 

Vårdlidande uppkommer enligt Eriksson när patienten utsätts för lidande inom vården 
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(Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2017). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att saknaden av kunskap om cancersjukdomen och dess behandling 

orsakar lidande för dessa kvinnor vilket också kan bekräftas av Arman et al. (2004). 

Författarna för denna litteraturstudie avser att genom att ha kunskap om hur kvinnor 

reagerar efter en mastektomi kan sjuksköterskan informera patienten inför kommande 

behandling och på så sätt minska eller förebygga att en patient utsätts för vårdlidande. 

Att veta hur kvinnor reagerar efter en mastektomi gör att sjuksköterskor kan vara ett 

bättre stöd efter operationen när dessa kvinnor konfronteras med deras förändrade 

kroppar för första gången. Det är även viktig kunskap att ha för att kunna vara ett stöd 

för patienten i valet av behandling och innan operationen. 

 

4.2.2 Självbild och identitet 

Flera studier visade att brösten var direkt kopplade till kvinnlighet och spelade en stor 

roll för deras självbild och identitet och att förlora detta orsakade för många lidande (de 

Almeida et al. 2015; Brunet, Sabiston & Burke 2013; Fallbjork, Rasmussen & Salander 

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

& Stirling 2007; Piot-Ziegler et al. 2010; Suplee, Jerome-D'Emilia & Boiler 2016). 

Många kvinnor beskrev dock att de tillslut upplevde en form av acceptans (Almeida et 

al. 2015; Brunet, Sabiston & Burke 2013; Grogan & Mechan 2017). För att kunna 

acceptera sin nya identitet upplevde kvinnorna att de var i behov av stöd från både 

familj, vänner och vårdpersonal. Stöd från familj och vänner upplevdes viktigt i 

vardagen, där både känslomässigt stöd och hjälp med dagliga uppgifter ansågs 

underlätta för kvinnorna (de Almeida et al. 2015). En studie av Hamzehgardeshi et al. 

(2017) visade att ett stödprogram hade en positiv effekt på patienternas självbild. 

Nyckeln till den positiva effekten ansågs vara försöket att identifiera individens styrkor 

samt förbättra medvetenheten av att mastektomin kan bidra till sämre självbild. I 

stödprogrammet hjälptes patienterna genom empatiskt lyssnande, information och 

problemlösning med målet att öka deras förmågor till att kunna hantera problemet. Att 

använda sig av stödprogram föreslås som en effektiv metod för alla överlevande av 

bröstcancer (ibid.). Som sjuksköterska anser författarna till föreliggande studie att det är 

bra att veta att självbilden och identiteten påverkas av mastektomi, att det inte enbart är 

fysiska förändringar som kvinnan ställs inför utan också psykiska. Författarna har 

uppfattningen om att många kvinnor har dålig självkänsla och en negativ självbild och 
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att detta anses viktigt att prata om även innan operationen för att ta reda på hur 

kvinnorna ser på sig själva. Sjuksköterskan bör informera om att mastektomin kan 

påverka självbilden och identiteten så att kvinnorna kan förbereda sig på detta samt visa 

att de finns där som stöd för att hjälpa kvinnorna hantera detta.  

 

4.2.3 Relationer och intimitet 

Flera studier beskrev att kvinnor ofta upplever en förändring i det sexuella livet efter 

mastektomi (Björkman, Arnér & Hydén 2008; Davies et al. 2017; Fouladi et al. 2013; 

Grogan & Mechan 2017; Piot-Ziegler et al. 2010). Inte sällan påverkades sexuella och 

intima relationer negativt och det berodde mycket på att kvinnorna kände att de 

förlorade en del av sin självsäkerhet, sexualitet och förmåga att känna sig attraktiva 

(Fallbjork, Rasmussen & Salander 2012; Grogan & Mechan 2017). Författarna för 

denna litteraturstudie har uppfattningen av att sex kan vara pinsamt att prata och detta 

bekräftas av Klaeson, Sandell & Berterö (2011) som menar att det ur ett 

omvårdnadsperspektiv kan vara en utmaning att prata om och bekräfta kvinnornas 

känslor och tankar om sex. Men författarna för denna litterturstudie anser att 

sjuksköterskan kan bidra till att underlätta att prata om detta om denne vågar öppna upp 

för diskussion. Som sjuksköterska är det viktigt att öppna upp för denna dialog för att 

bryta stigmatiseringen (Klaeson, Sandell & Berterö 2011). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har tidigare diskuterat kopplingen mellan mastektomi, sjukdomslidande 

och vårdlidande. Om människan upplever att de förlorat något i livet utsätts hon för det 

Eriksson kallar livslidande (Eriksson 1994). I och med att kvinnorna upplevde att de 

förlorade sin sexualitet och förmåga att känna sig attraktiva utsätts de, enligt författarna 

till denna litteraturstudie, även för en risk att drabbas av livslidande utöver 

sjukdomslidande och vårdlidande.  

 

4.2.4 Sjuksköterskans uppgift 

Efter att ha fått en cancerdiagnos och genomgått en mastektomi behöver patienten stöd 

och information. En viktig del av postoperativ vård är att hjälpa patienten att hantera 

känslor relaterade till förlusten av bröst och förändringar av kroppsbilden. Uppmuntra 

patienten till att uttrycka hur hon verkligen känner och fråga om det kirurgiska resultatet 

är vad hon förväntat sig. Berätta om tillgängligheten av stödgrupper och om fördelen 

med att prata med andra som gått igenom samma sak Weaver (2009). Att stödja och 
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vårda är viktiga faktorer som måste vara närvarande i vården. En sjuksköterska måste 

lyssna, våga uttrycka känslor och vara villiga att ta hand om patienterna i sin helhet, se 

sambandet mellan kropp och sinne (de Almeida et al. 2015). Detta går att koppla till 

Erikssons omvårdnadsteori där Eriksson menar att människan är en enhet av kropp, 

sinne, själ och ande. För att uppnå hälsa behöver människan var hel i sig enhet och när 

detta inte uppnås utsätts människan för lidande (Lindström, Lindholm Nyström & 

Zetterlund 2017). 

 

I studien av Arman et al. (2004) framkom hur kvinnorna upplevde lidande relaterat till 

vården. Studien utgår från Katie Erikssons teori om lidande. Eriksson menar att lidande 

är ett begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett 

fysiskt, mentalt och andligt perspektiv (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 

2017). Kvinnorna i studien av Arman et al. (2004) upplevde ett lidande och kände att de 

inte fick tillräckligt med tid och information. De upplevde också en känsla av att inte 

ses som en hel människa utan behandlade som kroppar, som nummer eller som 

diagnoser vilket ökade deras lidande och känsla av osäkerhet. Kvinnorna belyste vikten 

av att få ha någon att prata med och hur mycket det betydde. Vårdande innebär i 

Erikssons teori lindring av lidande (Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund 2017). 

Enligt Willman (2014) ska sjuksköterskan bedriva hälsofrämjande omvårdnad vilket 

innebär att främja hälsa, förhindra ohälsa samt lindra lidande. Författarna i föreliggande 

studie anser att detta är viktigt i sjuksköterskans arbete då ingen människa ska behöva 

bli utsatt för lidande. Det är även viktigt att våga möta patienten i lidandet för att 

identifiera orsaken till lidandet och på så vis hjälpa patienten till ett bättre mående. 

Arman et al. (2004) menar att vid varje vårdmöte har vårdaren ett val, att antingen möta 

patienten så denne blir sedd eller att inte göra det. I det kliniska arbetet tycker 

författarna för denna litteraturstudie att man som sjuksköterska alltid ska sträva efter att 

möta patienten så denna blir sedd. Oavsett hur dagen sett ut i övrigt så ska man ha i 

åtanke att man som vårdare är där för patientens skull och ge patienten bästa tänkbara 

vård utifrån dennes behov.  

 

4.3 Metodologisk diskussion utifrån undersökningsgrupp 
I tio artiklar har ändamålsenligt urval använts (de Almedia et al; 2015; Björkman, Arnér 

& Hydén 2008; Brunet, Sabiston & Burke 2013; Davies, et al. 2017; Fallbjork, 

Rasmussen & Salander 2012; Fouladi et al. 2013; Freysteinson et al. 2012; Grogan & 
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Mechan 2017; Manderson & Stirling 2007; Piot-Ziegler et al. 2010). Enligt Polit och 

Beck (2017) betyder ändamålsenligturval att deltagare som lämpar sig bäst för studien 

valts ut. Polit och Beck (2017) belyser detta urval som gynnsamt för studien. Eftersom 

deltagare som lämpar sig bäst för studien valts ut anser författarna för denna 

litteraturstudie att ändamålsenligt urval känns lämpligt och ger ett förtroendeingivande. 

 

Suplee, Jerome-D'Emilia och Boiler (2016) använde sig av bekvämlighetsurval i sin 

studie. Bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck (2017) när deltagarna själva får 

anmäla intresse för medverkan i studien. Polit och Beck (2017) anser att det är ett enkelt 

och effektivt urval, men att det inte är att föredra i kvalitativa studier då det kanske inte 

innehåller de mest informationsrika källorna. Om deltagarna dock rekryteras från en 

särskild vårdenhet kan bekvämlighetsurval fungera bra men det kräver att forskaren 

reflekterar och är noggrann. I studien av Suplee, Jerome-D'Emilia och Boiler (2016) 

hängdes informationsblad ut på ett center för kvinnor som blivit diagnostiserade med 

cancer och på ett diskussionsforum för bilateral mastektomi vilket författarna till denna 

studie tycker är en lämplig metod även om bekvämlighetsurval ska undvikas vid 

kvalitativa studier. 

 

Alla artiklarna hade inklusionskriterierna att deltagarna skulle vara kvinnor, blivit 

diagnostiserade med bröstcancer och genomgått en mastektomi. Dessa urvalskriterier 

för de inkluderade artiklarna känns relevanta utifrån studiernas syfte anser författarna 

till denna litteraturstudie. En artikel inkluderade endast kvinnor som var födda i 

Australien (Manderson & Stirling 2007). Det kan utesluta kvinnor som var födda i ett 

annat land men som bor i Australien, kvinnor som annars hade lämpat sig för studien 

och detta anser författarna till denna litteraturstudie kan begränsa resultatet i studien. 

Björkman, Arnér och Hydén (2008) inkluderade endast svenskspråkiga kvinnor i sin 

studie vilket författarna för denna litteraturstudie också anser kan begränsa resultatet, då 

icke svenskspråkiga kvinnor exkluderats och på så vis begränsat urvalet i studien men 

att det också kan ses som positivt då risken för misstolkning minskar eftersom 

deltagarna och de som genomför studien pratar samma språk.  

 

Antal deltagare varierade från sju till 49. Polit och Beck (2017) skriver att kvalitativa 

studier ofta undersöker små urval som studeras intensivt där varje deltagare ger en 

mängd data – vilket ofta involverar färre än 50 deltagare. Författarna anser att antalet 
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deltagare i kvalitativa studier inte spelar så stor roll utan att det är kvaliteten och 

innehållet som är viktigt, huvudsaken är att de är informationsrika och djupgående.   

 

Även åldern på deltagarna varierade där både yngre och äldre personer undersöktes. 

Åldern på deltagarna tycker författarna för denna litteraturstudie känns intressant då det 

visar ålder på insjuknande men också att det inte framkommer några skillnader 

beroende på ålder hur kvinnorna upplevde mastektomin.  

 

De länder som studierna genomfördes i involverar stora delar av världen vilket 

författarna för detta arbete anser vara bra. Det ger en stor variation av kvinnornas 

kulturella bakgrund, men de inkluderade artiklarna visade också att den kulturella 

bakgrunden inte spelade någon roll i kvinnornas upplevelser. Upplevelserna var snarlika 

var man än bodde i världen.  

 

4.4 Metoddiskussion 
Föreliggande arbete har genomförts med beskrivande design använts vilket enligt Polit 

och Beck (2017) är en passande design om man undersöker ett specifikt område. 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna MedLine via Pubmed och 

Cinahl vilket genererade i 227 träffar. Författarna för denna litteraturstudie tycker att 

sökträffarna var tillräckliga och anser inte att fler sökningar hade behövt göras i andra 

databaser. Sökningarna begränsades till att enbart visa artiklar som var publicerade de 

senaste 15 åren för att underlätta sökandet, dock anser författarna till denna 

litteraturstudie att alla upplevelser är relevanta och att en större tidsperiod hade kunnat 

använts, till exempel för att se om upplevelserna förändrats över tid. Urvalskriterier för 

arbetet var primärkällor med kvalitativ ansats där kvinnor som diagnostiserats med 

bröstcancer och genomgått mastektomi undersöktes, detta anser författarna vara 

relevanta kriterier för att svara på litteraturstudiens syfte. Även exklusionskriterierna 

anses relevanta för att sålla bort artiklar som inte svarade på föreliggande studies syfte. 

Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar gjordes i fem steg vilket resulterade i elva 

artiklar som inkluderades i litteraturstudien. Dessa artiklar bearbetades på ett objektivt 

sätt med stor noggrannhet så att oredlighet i arbetet inte uppstått.  
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4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Resultatet från denna litteraturstudie bidrar med kunskap om kvinnor som genomgått 

mastektomi och deras upplevelser. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha denna 

kunskap då man kan möta dessa patienter i olika vårdmiljöer/situationer. Bemötande är 

en viktig del av sjuksköterskans arbete och för att kunna bemöta dessa kvinnor på rätt 

sätt och med respekt är denna ökade kunskap relevant. Denna kunskap är också viktig i 

det kliniska vårdarbetet för att kunna ge en personcentrerad vård. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
Att fortsätta forska om kvinnors upplevelser av mastektomi tycker författarna för denna 

litteraturstudie är viktigt då alla upplevelser är individuella. Det faktum att samhällets 

normer och attityder gentemot kvinnor förändras kan kvinnors upplevelser förändras 

över tid. Flera kvinnor i studierna kände en brist av stöd från sjukvården. För att kvinnor 

som genomgått mastektomi ska få en god omvårdnad är fler studier inom området av 

vikt, för att kunna kartlägga den enskildes behov. För sjuksköterskan kan dessa studier 

generera i en ökad förståelse och hjälpa dem i det stödjande arbetet med dessa kvinnor.  

 

4.7 Slutsats 
Denna litteraturstudie visade att många kvinnor som genomgått mastektomi upplevde 

ångest över en förändrad kropp medan vissa upplevde det som positivt att det sjuka var 

borta. Kvinnorna upplevde en sämre självbild, men även en förändrad identitet och 

relation till deras kroppar vilket påverkar deras kvinnlighet, sexlust och intima relationer 

till andra. Det är viktigt att ha kunskap om dessa kvinnors upplevelser för att i det 

kliniska vårdarbetet kunna ge en personcentrerad vård, rätt stöd och hjälp för dessa 

kvinnor. 
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