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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen som drabbar kvinnor. En vanlig 

behandlingsmetod är en mastektomi, där kvinnors bröst operarars bort. Efter en 

mastektomi erbjuds kvinnor en bröstrekonstruktion, där kirurgerna rekonstruerar det 

förlorade bröstet. Framsteg har gjorts inom behandlingen av bröstcancer som resulterar i 

att fler överlever sin bröstcancerdiagnos, därmed är det fler kvinnor som lever med 

bröstförlusten som en konsekvens av en mastektomi. Brösten är en del av kvinnors 

kroppsuppfattning där förlusten av ett bröst kan skapa en förändrad kroppsuppfattning. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en 

mastektomi och bröstrekonstruktion. 

 

Metod 

 

Allmän litteraturöversikt. Databassökningar efter vetenskapliga artiklar genomfördes i 

databaserna CINAHL complete, PubMed och PsycINFO. En kvalitetsgranskning utfördes 

av artiklarna, sammanlagt inkluderades 15 stycken vetenskapliga artiklar som redovisas i 

en matris. 

 

Resultat 

 

Två huvudrubriker presenteras; upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en 

mastektomi och upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion.  

Under huvudrubrikerna presenteras följande underrubriker; Förlust av sig själv som 

person; Påverkan på sexualitet och femininitet; Svårigheter med operationsområdet; 

Återuppbyggnad av sig själv som person; Återgå till det normala; Missnöje med det 

rekonstruerade bröstet. 

 

Slutsats 

 

Kvinnorna upplevde en förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi, då bröstförlusten 

skapade ett missnöje över sina egna kroppar. Kvinnorna upplevde svårigheter med ärren 

men även en stolthet över dem. Bröstförlusten påverkade kvinnornas femininitet och 

sexualitet negativt. En bröstrekonstruktion bidrog till en förbättrad kroppsuppfattning, där 

det rekonstruerade bröstet bidrog positivt till kvinnornas femininitet och helhetskänsla. 

Däremot upplevde kvinnorna även ett missnöje över det rekonstruerade bröstet. 
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INLEDNING 

 

Bröstcancer är den näst vanligaste cancerformen generellt i världen (Ferlay et al., 2014) 

och kan drabba både män och kvinnor. Att män drabbas av bröstcancer är ovanligt 

förekommande (Sørensen & Almås, 2011), däremot är bröstcancer den vanligaste typen av 

cancer som drabbar kvinnor (Torre, Siegel, Ward & Jemal, 2015). Denna studie kommer 

enbart att fokusera på kvinnor. 

 

Statistik visar att cirka en miljon kvinnor insjuknar varje år. Av dessa kvinnor avlider cirka 

370 000 till följd av sjukdomen (Bergh & Emdin, 2008) och det är den cancerform som 

orsakar flest dödsfall bland kvinnor (Ferlay et al., 2010). Kirurgi är den vanligaste 

behandlingsmetoden som kvinnor med bröstcancer erbjuds. Att ta bort bröstet hos kvinnor 

där cancertumören är belägen är vanligt förekommande och kallas mastektomi (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Efter en mastektomi ska kvinnor erbjudas en bröstrekonstruktion, där 

det förlorade bröstet rekonstrueras (Bergh & Emdin, 2008). Brösten är en central del av 

kvinnors kroppsuppfattning och är kopplade till kvinnors femininitet (Gul, Groot, 

Holtslander, & Engler-Stringer, 2017).  

BAKGRUND 

 

Bröstcancer  

 

Bröstcancer orsakas av att celler börjar dela på sig okontrollerat i delar av bröstvävnaden 

och skapar en knöl som kallas för tumör (American Cancer Society, 2017). Bröstcancer är 

ovanligt för kvinnor i 20 års-åldern, från 30 års-åldern och uppåt ökar antalet fall och 

medianåldern för att drabbas av bröstcancer beräknas till 62 år. Bröstcancer påverkar den 

fysiska hälsan men kan även påverka den psykiska hälsan då det inom denna patientgrupp 

har påvisats oro, ångest, känslan av hjälplöshet och hopplöshet samt rädsla inför döden 

(Hill et al., 2011). Det finns olika riskfaktorer för att insjukna i bröstcancer, riskfaktorerna 

delas in i fyra kategorier; biologi, miljö, livsstil, reproduktiv historia och hormoner. De 

biologiska faktorerna är; genetik/ärftlighet, ålder, samt bröstets fysiologi (Dumalaon-

Canaria, Hutchinson, Prichard, & Wilson, 2014). Med genetik menas att kvinnor som har 

bröstcancer i sin familjehistoria löper större risk att drabbas av bröstcancer. Efter 

klimakteriet dubblas risken att utveckla bröstcancer för varje decennium upp till 80 års-

åldern. Bröstets fysiologi syftar på att en högre täthet av körtelvävnad i bröstet ökar risken 

för bröstcancer (Dumalaon-Canaria et al., 2014). Inom miljö ingår utsatthet för strålning, 

bekämpningsmedel, avgaser och intag av tungmetaller såsom kadmium i föda, som 

bidragande faktorer. Inom livsstil ingår fysisk aktivitet, diet, kroppsstorlek, alkoholintag 

och den generella livsstilen (Dumalaon-Canaria et al., 2014). Med reproduktiv historia och 

hormoner innebär att en sen förstagångs graviditet över 30 år, en tidig menstruation, att 

inte amma sina barn, tidig början med p-piller och att ha genomgått en hormonbehandling, 

ger en ökad risk för bröstcancer (Nelson et al., 2013).  

 

Symtom 

 

Det vanligaste symtomet är en knöl i bröstet som vanligtvis förekommer i den övre och 

yttre kvadranten av bröstet (Nilbert, 2013). Forskning har påvisat att bröstcancer är 

vanligare förekommande i vänster bröst än i det högra (Balekouzou et al., 2016). Andra 
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symtom som kan förekomma är indragningar i huden, blod eller vätska från bröstvårtan, 

hudrodnad/värmeökning, förstorat och hårt bröst (Nilbert, 2013). 

 

Diagnostik 

 

Bröstcancer upptäcks vanligtvis i samband med mammografier (American Cancer Society, 

2017), som är väsentliga för att hitta cancern innan symtom förekommer (Escoffery et al., 

2014). Från 40 års-ålder erbjuds kvinnor mammografi med ett till två års intervall, i 

samband med detta upptäcks två tredjedelar av all bröstcancer (Nilbert, 2013). När symtom 

förekommer är det oftast kvinnor själva som uppmärksammar en knöl i bröstet (American 

Cancer Society, 2017). För att kunna ställa diagnosen kombinerar läkare tre olika metoder 

kallad trippeldiagnostik; kliniska undersökningar, mammografi och/eller 

ultraljudsundersökning, samt vävnadsprov via nålpunktion (Nilbert, 2013). 

 

Behandling 

 

Den vanligaste behandlingsmetoden som kvinnor med bröstcancer får och erbjuds är 

kirurgi. Till kirurgin kan kompletterande behandling i form av strålning, cytostatika, och 

hormonell behandling tilläggas (Järhult & Offenbartl, 2013). Valet av vilken 

operationsmetod som används vid det kirurgiska ingreppet påverkas av tumörens läge, 

tumörens storlek, bröstens form, bröstens storlek samt kvinnornas önskemål (Järhult & 

Offenbartl, 2013). De operationsmetoder som kirurgerna använder är bröstbevarande 

kirurgi eller mastektomi. Bröstbevarande kirurgi används när cancertumören är lokaliserad 

till endast ett område i bröstet och är mindre än tre till fyra centimeter. Vid bröstbevarande 

kirurgi avlägsnar kirurgerna endast den del av bröstvävnaden där tumören förekommer 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Framsteg har gjorts inom behandling av bröstcancer som 

resulterar i att fler kvinnor överlever sin bröstcancerdiagnos och lever med konsekvenserna 

efter en mastektomi (Cordeiro, 2008). 

 

Mastektomi 
 

Motsatsen till bröstbevarande kirurgi är mastektomi som är ett stympade ingrepp där hela 

bröstet, bröstkorgmuskulaturen och många lymfkörtlar opereras bort (Bergh & Emdin, 

2008). Mastektomi använder kirurgerna som operationsmetod när tumörer förekommer i 

flera områden i bröstet och i närliggande vävnad (Bergh & Emdin, 2008). Mastektomi är 

ett omfattande ingrepp där den fysiska hälsan kan påverkas då smärta kan förekomma år 

efter operationen (Rietman et al., 2004). Även den psykiska hälsan kan påverkas då 

depression är vanligt förekommande efter en mastektomi (Skrzypulec, Tobor, Drosdzol, & 

Nowosielski, 2009). Bröstcancer skapar ett dödligt hot mot kvinnor och många väljer att 

genomföra en mastektomi i stället för bröstbevarande kirurgi (Al-Refaie et al., 2005). 

 

Bröstrekonstruktion 

 

Alla kvinnor som genomgått en mastektomi erbjuds och har rätt till en bröstrekonstruktion 

(Bergh & Emdin, 2008). Vid en bröstrekonstruktion läggs en bröstprotes in bakom 

pectorales muskeln, bröstprotesen är gjord av antingen silicon eller saltlösning (Andrade, 

Baxter & Semple, 2001). Även bröstvårtan samt vårtgården rekonstrueras (Bergh & 

Emdin, 2008). Bröstet kan även rekonstrueras genom lambåteknik, där kirurgerna tar hud 

och fettvävnad från magen för att bygga upp det nya bröstet (Bergh & Emdin, 2008). 
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Bröstrekonstruktionen kan antigen genomföras i samband med mastektomi eller i 

efterhand. Bröstrekonstruktionen strävar efter att skapa symmetri med det andra bröstet 

och bidra till en normal bröstprofil hos kvinnor (Järhult & Offenbartl, 2013). Anledningar 

till att inte välja kirurgisk bröstrekonstruktion kan vara att kvinnor inte vill ha något 

onaturligt och främmande ämne inne i kroppen, att för lite information har getts kring 

ingreppet, eller att bröstprotesen inte är något som kvinnor behöver för att må bra varken 

fysisk eller psykiskt. Kvinnor kan då istället använda externa bröstproteser i form av 

silikoninlägg som exempelvis kan läggas in i bh:n (Gallagher, Buckmaster, O'Carroll, 

Kiernan, & Geraghty, 2010). 

 

Kroppsuppfattning 

 

Med kroppsuppfattning menas den attityd och självuppfattning en individ har om sitt 

fysiska utseende, detta innefattar kroppsstorleken, kroppsformen och ens utseende (Cash, 

Ancis, & Strachan, 1997; Cash & Labarge, 1996). Kroppsuppfattningen påverkar den egen 

upplevelse av synen, uppfattningen och värderingen av sig själv (Walters-Brown & Hall, 

2012). Den egna upplevelsen av kroppsuppfattningen kan vara skapad genom individens 

egna observationer av sig själv, men också genom observation av andra individer 

(Harkreader, Hogan, & Thobaben, 2007) samt genom de ideal miljön har skapat som 

individen lever i (Cash & Labarge, 1996; Harkreader, Hogan, & Thobaben, 2007). 

Kroppsuppfattningen kan både vara negativ eller positiv. Negativ kroppsuppfattning är 

vanligast bland kvinnor och är en av de största anledningarna bakom dålig självbild, 

negativt känslotillstånd och osunt kroppsligt beteende (Bedford & Johnson, 2006). 

Om en individ har en negativ kroppsuppfattning kan det leda till en dålig självbild. Detta 

kan orsaka negativa psykiska känslor, som känslan av att inte räcka till och ångest. Den 

dåliga självbilden kan leda till att individen socialt isolerar sig i rädsla om att bli avvisad av 

andra individer (Fenton, Brooks, Spencer, & Morgan, 2010). För att kunna förstå en 

individs förändrade kroppsuppfattning krävs en kunskap om hur individens 

kroppsuppfattning var innan (Price, 1995). 

 

Brösten är en del av kvinnors kroppsuppfattning och det har alltid funnits skönhetsideal 

kring bröstens utseende och storlek. Missnöje av ens egna bröst kan uppstå om brösten inte 

uppfyller samhällets skönhetsideal (Yalom, 1999). Bröst har i alla tider varit förknippade 

med det feminina och den kvinnliga sexualiteten både av män och kvinnor. Brösten är ett 

kvinnligt attribut som genom tiderna kommit att få två sidor, den goda och den onda. Den 

goda sidan av bröstet är förknippat med den moderliga sidan hos kvinnor och dess funktion 

att kunna ge liv och näring till sitt barn. Den onda sidan förknippar bröstet till sexualitet 

och frestelse för män, men även sjukdom och död för kvinnor (Yalom, 1999).  

 

Hälsa 

 

Att främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom är grundläggande 

ansvarsområden för sjuksköterskan enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2015). 

World Health Organization [WHO] definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomlig fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionshinder 

(WHO, 2006). Begreppet hälsa kan beskrivas på flera olika sätt; ett tillstånd, ett resultat, ett 

mått på välstånd eller en process. Hälsa kan även vara välbefinnande, lycka eller 

livskvalité (Willman, 2015). Enligt Willman (2015) finns det två olika synsätt för att förstå 
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begreppet hälsa. Det ena synsättet ses som ett biomedicinskt perspektiv, där hälsa 

definieras som ett tillstånd med frånvaro av kroppslig sjukdom. Sjukdom är något som 

människan drabbas av utifrån, människan behöver därför inte medverka aktivt i sin 

behandling. Det är medicinens uppgift att bota och lindra sjukdomar samt att återställa 

hälsa. Detta synsätt har en kroppslig inriktning, där kropp och själ är två skilda aspekter 

(Willman, 2015). Det andra synsättet av hälsa beskrivs som ett humanistiskt perspektiv där 

hälsa definieras som en process. Hälsa förklaras genom att utgå från ett holistisk synsätt på 

människan. Ett holistiskt synsätt innebär att människan betraktas i ett helhetsperspektiv, 

kroppen och själen delas inte upp var för sig utan ses som en enhet (Willman, 2015). Detta 

innebär att hälsa är kopplad till hela människan och hälsan påverkas av kroppslig sjukdom, 

människans välbefinnande, känsla av sammanhang och upplevelse av mening. Hälsa är 

alltså inte enbart frånvaro av kroppslig sjukdom, en individ kan ha hälsa trots kroppslig 

sjukdom och ohälsa trots frånvaron av kroppslig sjukdom. Båda perspektiven är relevanta 

och behövs för att kunna få en ökad förståelse för människors hälsa och ohälsa (Willman, 

2015). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Florence Nightingale har konstaterat att sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad (Rosa, 

2014) och personcentrerad omvårdnad ingår i sjuksköterskans kärnkompetens (Cronenwett 

et al., 2007). I personcentrerad omvårdnad ses patienten som en hel person med biologiska, 

psykologiska och sociala behov (Pelzang, 2010), där det handlar om att se personen bakom 

sjukdom, symtom eller beteende (SSF, 2015). Huvudsyftet med personcentrerad 

omvårdnad är att förbättra vårdkvalitén genom att individualisera omvårdnaden och skapa 

en relation mellan sjuksköterskan och patienten (Saha et al., 2008). Genom att 

sjuksköterskan visar intresse för patienten som person, kan en god relation skapas mellan 

dem (Rosén, Persson & Persson, 2017). Kärnpunkten i personcentrerad omvårdnad är att 

synliggöra patientens individuella behov samt se till att patienten blir sedd och förstådd. 

Sjuksköterskan ger en respektfull och likvärdig omvårdnad oavsett ålder, kön, hudfärg, 

kultur, tro, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller sjukdom och 

social ställning (International Council of Nurses [ICN], 2014). Då patienten anses vara 

expert på upplevelsen av sin ohälsa anses därför patientens delaktighet som en essentiell 

del i personcentrerad omvårdnad (SSF, 2015). Sjuksköterskan är ansvarig för att patienten 

får tillräckligt med information som är individanpassad, för att patienten därefter ska kunna 

fatta egna beslut och vara delaktig sin egen vård och behandling (Sørensen & Almås, 

2011). Patientlagen lyfter även fram vikten av att sjukvården ska främja patientens 

självbestämmande och delaktighet i sin egen vård (2014:821). Patienter känner en 

delaktighet i sin egen omvårdnad när de får ta del av information, själva får ha ett ansvar 

över sin omvårdnad och motiveras under sin vårdprocess (Kolovos, Kaitelidou, 

Lemonidou, Sachlas & Sourtzi, 2016).  

 

Information, undervisning samt att vägleda patienten genom hela processen för att kvinnor 

ska känna en trygghet i situationen, är en del av omvårdnaden i samband med 

bröstcancerkirurgi. Efter det kirurgiska ingreppet är fokusen i omvårdnaden att hjälpa 

kvinnorna till att återfå kontroll över sina liv för att kunna hantera tiden efter operationen 

(Sørensen & Almås, 2011). För kvinnor med bröstcancer är det avgörande för deras 

välmående att en förtroendefull relation skapas mellan kvinnorna och sjuksköterskan under 

sjukhusvistelsen (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Ett essentiellt verktyg för 

sjuksköterskan att skapa ett band till kvinnorna är genom kommunikation (Araùjo, da 
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Silva, Bonfirm & Fernandes, 2010). Genom kommunikation kan känslor och tankar 

förmedlas och sjuksköterskan kan då få en uppfattning av vad kvinnorna tycker och känner 

(Araùjo et al., 2010). För mastektomerade kvinnor är det mycket som är nytt och många 

förändringar inträffar samtidigt, genom att sjuksköterskan skapar ett band med kvinnorna 

underlättar detta till individualiserad vård och en förståelse för kvinnornas behov, både 

fysiska som psykiska (Araùjo et al., 2010). En mastektomi kan skapa behovet av att 

återuppbygga sin identitet, sjuksköterskan har en betydelsefull roll i den nya 

identitetsuppbyggnaden genom att skapa vägar som gör det möjligt för kvinnorna att möta 

de nya faserna i sina liv (Araùjo et al., 2010). För att kunna ta beslutet om en 

bröstrekonstruktion är kvinnorna i behov av information om ingreppet, samt dess 

konsekvenser som hur de kirurgiska ärren kan komma att se ut (Wolf, 2004). Kvinnorna 

behöver även stöd, försäkran, råd och frekvent kommunikation med sjuksköterskan genom 

hela processen (Wolf, 2004). Efter en bröstrekonstruktion är det vanligt att kvinnorna 

upplever illamående samt smärtor från rygg och nacke. Sjuksköterskan kan underlätta 

perioden efter det kirurgiska ingreppet genom att identifiera dessa symtom, som inte hör 

till cancerdiagnosen och administrerar smärtlindring (Holtzmann & Timm, 2005).  

 

Sjuksköterskans bemötande 

 

Sjuksköterskan ska i sitt bemötande med alla patienter vara lyhörd, visa medkänsla, 

uppvisa trovärdighet och värna om integriteten (SSF, 2015). Inom vården har bemötande 

en betydelse, och ett felaktigt bemötande kan skapa negativa konsekvenser för patienten 

och patientens vård (Fossum, 2013). Bemötande innefattar hur människor i mötet med 

andra människor uppträder och förhåller sig gentemot andra. I bemötande ingår 

kommunikation, hur människor samtalar med andra människor, men även kroppsspråk och 

beteende (Fossum, 2013). Sjuksköterskan ska bemöta patienten med artighet, vänlighet, 

respektfullhet och vara stödjande. Information som sjuksköterskan ger ska vara individuellt 

anpassad och ge korrekta besked och upplysningar (Fossum, 2013). Sjuksköterskan ska i 

bemötandet med patienter ha ett aktivt lyssnande. Ett aktivt lyssnande innebär att 

sjuksköterskan visar intresse för patienten, stödjer patientens tankegångar, tar till sig 

information för att förstå patientens problem för att sedan använda den kompetens de 

besitter för att hjälpa patienten på bästa sätt (Andersson, 2013). Om patienter upplever 

sjukvårdspersonalen som engagerade, empatisk och stödjande resulterar detta i en mer 

öppen och ärlig dialog mellan parterna (Anoosheh, Zarkhah, Faghihzadeh & Vaismoradi, 

2009). Det är påvisat att patienter har angivit okunnighet, osäkerhet, oengagemang och 

saknaden av omdöme som anledningar till brister i bemötandet med vårdpersonalen 

(Fossum, 2013). 

 

Problemformulering  

 

Chansen att överleva bröstcancer har ökat det senaste decenniet (Sørensen & Almås, 

2011). Då bröstcancer är den vanligaste typen av cancer bland kvinnor och 

bröstcancerkirurgi den vanligaste behandlingsmetoden (Bergh & Emdin, 2008), är det 

därför många kvinnor som lever med konsekvenserna av sjukdomen och förlusten av ett 

bröst (Cordeiro, 2008). Bröst är en väsentlig del av kvinnors kroppsuppfattning och 

förlusten av ett bröst genom mastektomi kan skapa en förändrad kroppsuppfattning 

(Yalom, 1999). För att sjuksköterskan ska kunna ge en bättre omvårdnad i bemötandet av 

dessa kvinnor är det av värde att studera kvinnors upplevelser av förändrad 
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kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion, eftersom kunskapen och 

förståelsen för dessa kvinnor då kan öka hos sjuksköterskan.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en 

mastektomi och bröstrekonstruktion.  

 

Frågeställningar 

Hur upplever kvinnor en förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi?  

Hur upplever kvinnor en förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion? 

 

METOD  

 

Val av Metod 

 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod till denna studie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016) bedrivs forskning och utveckling kontinuerligt inom medicin och 

omvårdnad, detta resulterar i att mycket vetenskapliga artiklar publiceras som gör det 

komplicerat för en enskild individ att ha en överblick över kunskapsläget inom ett specifikt 

område. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är metoden allmän litteraturöversikt 

lämplig för att sammanställa resultat från flera olika vetenskapliga studier inom ett 

specifikt område för att skapa en överblick av det befintliga kunskapsläget. Kring ämnet 

kroppsuppfattning vid bröstcancer och bröstcancerbehandling fanns mycket vetenskapliga 

artiklar publicerade. En allmän litteraturöversikt valdes därför för att skapa en överblick av 

det befintliga kunskapsläget över studiens specifikt valda problemområde.  

 

Urval  

 

Urvalskriterier som var förutbestämda för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska, då det är det språk författarna till denna studie 

behärskar. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga i full text för att hela artikelns innehåll 

skulle kunna läsas. Vidare skulle artiklarna vara vetenskapliga originalartiklar och vara 

peer reviewed. Enligt Helgesson (2015) är en vetenskaplig artikel som är peer reviewed 

kritisk granskad av andra forskare inom samma område innan publicering och håller därför 

högre kvalitet samt tillförlitlighet. Då Axelsson (2012) betonar att en litteraturöversikt bör 

innehålla den senaste forskningen inom området, sattes därför tidsintervallet för 

publiceringsår till 2007-2017. Enligt Axelsson (2012) är en review article redan en 

sammanställning av litteraturgenomgång och därför valdes att exkludera dessa. 

 

Datainsamling  

 

Sökningarna efter vetenskapliga artiklar gjordes 2017 under April och Maj månad. 

Databaser som användes var CINAHL complete, PubMed och PsycINFO. Enligt Forsberg 
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och Wengström (2016) hittas omvårdnadsforskning i databaserna CINAHL complete, 

PubMed och PsycINFO. Studiens syfte var grundat i omvårdnadsvetenskap och därför 

valdes dessa databaser för framtagandet av vetenskapliga artiklar. Specifika sökord 

används för olika begrepp i dessa databaser för att begränsa sökningen och få fram artiklar 

av relevans. I CINAHL complete kallas dessa sökord för CINAHL Headings, i PubMed 

kallas de Medical Subject Headings [MeSH] (Axelsson, 2012). 

 

Databassökning  

 

Initialt i sökningen av vetenskapliga artiklar i de tre databaserna gjordes en fritextsökning 

utifrån de bärande begreppen i studiens syfte. Dessa begrepp var; bröstcancer, mastektomi, 

bröstrekonstruktion och kroppsuppfattning. Detta gjordes för att skapa en överblick av vad 

och hur mycket som fanns publicerat kring det valda problemområdet. Vidare användes de 

specifika sökord som databaserna angav för begreppen för att smalna av och specificera 

sökningen. Vid sökningar i PubMed översattes begreppen via Medical Subject Headings 

[MeSH] och Svensk MeSH till de engelska korrekta begrepp som sedan användes som 

sökord i databasen. Exempelvis blev begreppet bröstcancer översatt till “Breast 

Neoplasms” och bröstrekonstruktion blev “Mammaplasty”. Vidare kombinerades sökorden 

med varandra samt med fritext. För sökord i resterande databaser se tabell 1. I CINAHL 

complete användes CINAHL headings för att få fram de sökord utifrån begreppen, som 

skulle användas i databasen. Även fritext i kombination med CINAHL headings användes 

för insamling av data i CINAHL complete. I PsycINFO användes MeSH för att få fram 

sökorden, som sedan kombinerades med fritext. I samtliga databaser användes den 

booleska operatorn (AND) när flera sökord användes i kombination med varandra eller 

med fritext. Denna operator används för att begränsa en sökning och för att smalna av 

sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Tabell 1. Resultat av sökningar i databaser 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

complete  

2017-04-11 

MH Breast Reconstruction 

AND body image [Fritext] 

AND Mastectomy [Fritext] 

9 5 3 1  

PubMed 

2017-04-11 

Body image [Mesh] AND 

Breast neoplasms [Mesh] 

AND Mastectomy [Mesh] 

138 56 11 2 

PsycINFO 

2017-04-10 

Body image [mesh subject 

heading] AND Mastectomy 

[Fritext] AND Breast 

cancer [Fritext] 

48 30 8 3  
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PubMed 

2017-05-09 

Mammaplasty [MeSH 

Terms] AND Mastectomy 

[Fritext] AND Body image 

[Fritext]  

116 30 10 2 

PubMed 

2017-05-09 

Psychological problem 

[Fritext] AND Mastectomy 

[Fritext] 

11 3 2 1 

 

PubMed 

2017-05-09 

Mastectomy [Fritext] AND 

Body image [Fritext] 

282 18 10 4 

Totalt 
 

604 142 44 13 

 

Manuell sökning 

 

Manuell sökning utfördes genom att läsa igenom inkluderade artiklars referenslistor. Detta 

resulterade i två inkluderade artiklar; Fallbjörk, Frejeus och Rasmussen, 2010; 

Freysteinson et al., 2012. 

 

Databearbetning 

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering [SBU] (2014) beskriver att en 

relevansbedömning utförs i två steg, i första steget ska en grovsållning av sökresultatet av 

artiklar göras, baserat på artikelns titel och abstract. I andra steget ska hela artikeln läsas 

för att bedöma artikelns relevans för studien och vidare kvalitetsgranskning (SBU, 2014). 

Som SBU (2014) rekommenderar i första steget sorterades artiklar bort från sökresultatet i 

databassökningen, baserat på om artikelns titel var passande för studiens syfte. De artiklar 

vars titel var passande för studien lästes abstract för att få en bättre uppfattning av artikelns 

syfte och innehåll. Då bröstcancer kan drabba både män och kvinnor valdes i detta steg att 

endast gå vidare med de artiklar vars deltagare var kvinnor och exkludera artiklar vars 

deltagare innefattade män. För att ytterligare gå vidare med artikeln skulle de deltagande 

kvinnorna ha genomgått mastektomi eller bröstrekonstruktion samt innehålla hur 

kvinnornas kroppsuppfattning påverkats efter ingreppet. Kvinnorna skulle även vara från 

18 år och uppåt. Om abstract och artikelns syfte var passande för studien lästes hela 

artikeln individuellt för att kunna ta beslutet om artikeln skulle inkluderas i studien, detta 

arbetssätt överensstämmer med SBU:s (2014) andra steg. Efter den individuella läsningen 

av artikeln fördes en gemensam diskussion av artikelns innehåll samt dess relevans för 

studien. De artiklar som gemensamt ansågs vara av relevans för studien gjordes en 

kvalitetsbedömning med stöd av Sophiahemmets bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering, modifierat utefter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz 

och och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). De artiklar som bedömdes vara av låg kvalité 

exkluderades för att uppnå högre kvalité i resultatet. Bedömning och klassificering av de 

inkluderade artiklarna sammanställdes i en matris (Bilaga B). Sammanlagt inkluderande 15 

stycken vetenskapliga orginalartiklar i studien, varav två genom manuell sökning. 
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Dataanalys  

 

För sammanställning och analys av den insamlade datan användes en kvalitativ 

analysmetod. Polit och Beck (2017) beskriver att en kvalitativ analysmetod syftar till att 

identifiera återkommande teman från den insamlade datan, baserat på likheter och 

skillnader samt mönster. Analysprocessen av den insamlade datan började initialt med att 

artiklarna skrevs ut och ytterligare lästes igenom individuellt. Polit och Beck (2017) menar 

att genom att läsa igenom den insamlade datan ett flertal gånger skapas en bättre förståelse 

över datans innehåll. Efter den individuella läsningen fördes en gemensam diskussion för 

att få förståelse huruvida datan tolkats och en gemensam genomgång av artikeln gjordes.  

Den data som var relevant för att besvara studiens syfte färgkodades med olika färger, 

detta för att identifiera framträdande teman med tillhörande underkategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Forskningsetik finns till för att skydda deltagarna i forskningssammanhang från att utsättas 

för skada, risker samt kränkningar. Hänsyn till självbestämmande, personlig integritet samt 

informerat samtycke ska ingå vid forskning på människor för att uppnå god forskningsetik. 

Forskningsetik syftar även till att insamlad data behandlas och bearbetas på ett korrekt sätt 

(Helgesson, 2015). Helgesson (2015) menar att med forskningsetiska överväganden ingår 

att forskningen ska utövas genom att kritisk granska sina källor som används i arbetet. 

Detta har tillämpats i denna studie genom att artiklarna har kritiskt granskats med hjälp av 

Sophiahemmets bedömningsunderlag för kvalité granskning. Bedömningsunderlaget har 

varit ett stöd för att få en kunskap kring vad artikelns olika delar ska innehålla för att uppnå 

god kvalité och trovärdighet. Helgesson (2015) påpekar också att det i arbetet tydligt ska 

framgå och finnas referenser till var fakta och idéer kommer ifrån. I arbetet får det inte 

heller förekomma plagiat, med detta menas att information som hämtas får inte användas 

på ett sätt att det framstår som ens egen. I denna studie eftersträvades att på ett korrekt sätt 

referera när inhämtad information från olika källor användes. Detta för att tydliggöra vart 

inhämtad information kom ifrån. Den inhämtade informationen får inte förvrängs eller 

ändras på ett sådant sätt att budskapet blir ett annat (Helgesson, 2015). Helgesson (2015) 

lyfter även fram att arbetet inte ska förvränga resultatet av framtagen forskning för att 

kunna tjäna arbetets syfte bättre, då detta är att redovisa falska och missvisande resultat. 

Denna studie ämnade förhålla sig opartisk och endast presentera de fynd som framkom 

från den inhämtade datan, utan att ha blivit påverkad av subjektiva åsikter och tolkningar. 

Kjellström (2012) påpekar vikten av att föra aktiva reflektioner under läsprocessen av de 

vetenskapliga artiklarna, då detta minskar risken för förvanskning eller missvisning av 

artikelns resultat. Baserat på detta var det därför av värde för denna studie, att gemensamt 

föra aktiva reflektioner under läsprocessen av artiklarna.  
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RESULTAT 

 

Resultatet består av 15 vetenskapliga orginalartiklar. Resultatet kommer att presenteras 

utifrån två teman, under dessa kommer tillhörande underkategorier att presenteras. De två 

teman kommer att fungera som huvudrubriker och har utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Den ena huvudrubriken är; Upplevelser av förändrad kroppsuppfattning 

efter en mastektomi, med underkategorierna; Förlust av sig själv som person; Påverkan på 

sexualitet och femininitet; Svårigheter med operationsområdet. Den andra huvudrubriken 

är; Upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion, med 

underkategorierna; Återuppbyggnad av sig själv som person; Återgå till det normala; 

Missnöje med det rekonstruerade bröstet.  

 

Upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi  

 

Förlust av sig själv som person 

 

Det påvisades i flera studier att förlusten av ett bröst i samband med en mastektomi 

skapade en förändrad kroppsuppfattning samt känslan av missnöje över sin egen kropp hos 

kvinnorna (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Arroyo & Lòpez, 2011; Esmaili, Saiidi, 

Majd & Esmaieli, 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012b; Koçan & Gürsoy, 2016; 

Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). I studien av Arroyo och Lòpez (2011) 

belystes att förlusten av ett bröst upplevdes av kvinnorna som en attack mot 

kroppsuppfattningen och Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) samt Hill och White 

(2008) påvisade i deras studier att ett missnöje över sin kropp skapade dåligt 

självförtroende. Vidare beskrev Hill och White (2008) i deras studie att ett missnöje över 

sin kropp även bidrog till ökad självmedvetenhet kring sitt utseende samt en försämrad 

självkänsla. Arroyo och Lòpez (2011) påpekade i deras studie att en försämrad självkänsla 

var relaterad till att förlusten av ett bröst skapade tankar hos kvinnorna av att hennes bröst 

inte var värdigt, därför var inte hennes kropp värdig vilket gjorde att hon själv inte ansåg 

sig vara värdig. 
 

En mastektomi upplevdes av kvinnorna som ett stympande ingrepp (Fallbjörk et al., 2012b; 

Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010) och kvinnorna hade svårt att acceptera 

tankarna kring att vara stympad (Arroyo & Lòpez, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010). 

Förlusten av ett bröst skapade känslan av att förlora sig själv som person (Fallbjörk et al., 

2012b; McKean, Newman & Adair, 2013; Piot-Ziegler et al., 2010) och kvinnorna 

upplevde känslan av att förlora delar utav sin identitet (Arroyo & Lòpez, 2011; Denford, 

Harcourt, Rubin & Pusic, 2010; Fallbjörk et al., 2012b; McKean et, al., 2013; Piot-Ziegler 

et al., 2010). Däremot fann Fallbjörk et al. (2012b) i deras studie att kvinnorna upplevde att 

det var lättare att förlora sitt bröst då bröstet var identifierat som den sjuka delen av 

kroppen. Vidare uppgav kvinnorna i Koçan och Gürsoy (2016) studie att de var tacksamma 

över att vara vid liv och de såg det som viktigare än att förlora ett bröst. Kvinnorna 

upplevde att en mastektomi hade skapat en känsla av att inte känna sig hel 

(Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Fallbjörk et al., 2012b; Koçan & Gürsoy, 2016; 

Piot-Ziegler et al., 2010) och en kvinna i Fallbjörk et al. (2012b) studie beskrev att det 

första hon upptäckte efter ingreppet var att hon var halv. Koçan och Gürsoy (2016) fann i 

deras studie att kvinnorna upplevde en stor sorg vid förlusten av ett bröst och kvinnorna i 

Piot-Ziegler et al. (2010) studie uppgav en nödvändighet att få sörja för sina bröst. 

Kvinnorna beskrev hur en kropp som innan sjukdomen ansetts vara “för tunn” eller för 
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“tjock” nu blivit ett objekt för sorg där förlusten av ett bröst skapade emotionell smärta 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Förlusten av ett bröst skapade upplevelsen av att känna sig 

asymmetrisk (Esmaili et al., 2010; Piot-Ziegler et al., 2010) och kvinnorna kände sig 

onormala i sina förändrade kroppar (Hill & White, 2008; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-

Ziegler et al., 2010). Via reklam på stan blev kvinnorna konfronterade med den 

idealiserade bilden av kvinnor dagligen, något som gjorde att kvinnorna kände sig sårade 

och de beskrev förlusten av ett bröst som ett handikapp som hindrade dem från att leva ett 

normalt liv (Piot-Ziegler et al., 2010). Hill och White (2008) fann i deras studie att 

kvinnorna som genomgått en mastektomi uppgav någon form av depression, detta 

påvisades även i Koçan och Gürsoy (2016) studie där de kom fram till att kvinnorna som 

efter en mastektomi inte kunde fullfölja sin roll och sitt ansvar kunde uppleva negativa 

känslor som depression, men även känslor av att förlora sin sociala identitet. Kvinnorna 

var oroliga över hur andra personer skulle se på deras kroppar (Koçan & Gürsoy, 2016; 

Piot-Ziegler et al., 2010) och bröstförlusten påverkade kvinnornas sociala relationer (Piot-

Ziegler et al., 2010). Arroyo och Lòpez (2011) påvisade i deras studie en rädsla hos 

kvinnorna för att bli avvisade i sociala sammanhang, vidare återfanns i Hill & White 

(2008) studie att kvinnorna upplevde att de dragit sig undan från samhället samt uppgav 

känslor av isolation från den övriga världen. Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) 

påvisade i deras studie att kvinnorna med förändrad kroppsuppfattning efter en 

mastektomi, rapporterade lägre social förmåga.  

 

Påverkan på sexualitet och femininitet 

 

Brösten är en del av den kvinnliga kroppsuppfattningen (Arroyo & Lòpez, 2011) och i 

Koçan och Gürsoy (2016) studie uppgav kvinnorna att brösten inte enbart var ett organ 

utan betydde femininitet, skönhet, moderskap och attraktion. Bröstens feminina betydelse 

framkom även i McKean et al. (2013) studie, där kvinnorna uttryckte att deras bröst var 

förenade med deras femininitet. Det framkom i flera studier att förlora ett bröst även 

innebar förlusten av sin femininitet (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Arroyo & 

Lòpez, 2011; Fallbjörk et al., 2012b; Piot-Ziegler et al., 2010) samt känslan av att förlora 

sig själv som en kvinna (Fallbjörk et al., 2012b). Å andra sidan påträffades i Fallbjörk et al. 

(2012b) studie att kvinnorna upplevde att deras femininitet inte hade blivit påverkad av 

bröstförlusten, då de ansåg att det som definierade deras femininitet var hur de klädde sig 

och deras personliga kvalitéer. Men kvinnorna upplevde även att deras femininitet hade 

blivit påverkad på grund utav hur de klädde sig, då de efter mastektomi behövde byta 

klädstil för att dölja bröstförlusten (Arroyo & Lòpez, 2011). Kvinnorna i Grogan och 

Mechan (2016) studie upplevde att de kompenserade för sin bristande femininitet efter 

bröstförlusten genom att bära kläder som framhävde deras ben samt ökade mängden smink 

de bar. 
 

Piot-Ziegler et al. (2010) påpekade i deras studie att utseende var en viktig del av 

femininiteten, framförallt i sociala och relationssammanhang. Bröstförlusten gjorde att 

kvinnorna kände sig mindre tillfredsställda med sina kroppar och utseende, vilket gjorde 

att de kände sig mindre attraktiva (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Arroyo & Lòpez, 

2011; Esmaili et al., 2010). Det framkom att brösten var uppskattade ur ett erogent synsätt 

där bröstförlusten bidrog till en minskad sexlust (Arroyo & Lòpez, 2011). I studien av 

Arroyo och Lòpez (2011) framkom det att då kvinnorna kände sig mindre attraktiva 

upplevde de en känsla av att inte ha samma förmåga till att kunna förföra, vilket även 

återfanns i Piot-Ziegler et al. (2010) studie. Flera studier kom fram till att kvinnornas 
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relationer med sina partners blivit påverkade på grund av bröstförlusten (Arroyo & Lòpez, 

2011; Esmaili et al., 2010; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna i 

Esmaili et al. (2010) studie upplevde att deras sexuella relationer hamnat på en ogynnsam 

nivå och i Koçan och Gürsoy (2016) studie menade kvinnorna att deras relationer till sina 

makar inte var som innan bröstförlusten. Vidare uppgav en kvinna i Piot-Ziegler et al. 

(2010) studie efter bröstförlusten, att hon ifrågasatte om hennes man fortfarande var 

intresserad av henne då hon tvivlade på om han fortfarande älskade henne. 

Singelkvinnorna i Arroyo och Lòpez (2011) studie uppgav att det fanns en rädsla över att 

träffa en ny man, eftersom kvinnorna då måste berätta om bröstförlusten för mannen samt 

att mannen skulle behöva möta hennes nakna kropp. 

 

Svårigheter med operationsområdet 

 

Det framkom i flera studier att kvinnorna upplevde svårigheter med att se 

operationsområdet efter en mastektomi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Arroyo & 

Lòpez, 2011; Esmaili et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012b; Freysteinson et al., 2012; Koçan 

& Gürsoy, 2016; McKean et al., 2013). Kvinnorna i Freysteinson et al. (2012) studie ville 

att en närstående skulle vara med första gången de skulle se på operationsområdet efter 

deras mastektomi. Kvinnorna undvek en längre tid att se på sig själva i spegeln efter deras 

mastektomi (Arroyo & Lòpez, 2011; Fallbjörk et al., 2012b; Freysteinson et al., 2012; 

Koçan & Gürsoy, 2016), kvinnorna uppgav rädsla som anledning till att de undvek spegeln 

(Arroyo & Lòpez, 2011; Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna i Fallbjörk et al. (2012b) 

studie uppgav att ur det estetiska aspektet hade en mastektomi orsakat att det var omöjligt 

för dem att titta på sig själva i spegeln. Koçan och Gürsoy (2016) fann i deras studie att 

kvinnornas första möte med operationsområdet blev en svår och utmattande erfarenhet på 

grund av deras ärr. Det påvisades att kvinnorna inte var nöjda med ärrens utseende 

(Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Esmaili et al., 2010) och kvinnorna upplevde 

svårigheter med att se på ärren (Fallbjörk, Karlsson, Salander & Rasmussen, 2010; Piot-

Ziegler et al., 2010). Däremot fann Grogan och Mechan (2016) i deras studie att kvinnorna 

upplevde att de var stolta över sina ärr och såg dem som ”krigsärr”, som blivit symboler 

för att ha överlevt bröstcancer.  

 

Det framkom även att kvinnorna hade svårigheter med att röra vid operationsområdet 

(Arroyo & Lòpez, 2011; Esmaili et al., 2010). Vidare fann Arroyo och Lòpez (2011) i 

deras studie att svårigheterna med att röra och se operationsområdet framförallt förekom 

när kvinnorna skulle tvätta operationsområdet, då kvinnorna gjorde detta med ögonen 

stängda eller i mörkret. Detta styrktes i Piot-Ziegler et al. (2010) studie där en kvinna 

berättade att hon duschade med huvudet bortvänt och med släckt belysning. Kvinnorna var 

äcklade över sina egna kroppar (McKean et al., 2013) samt kände att de behövde dölja sina 

kroppar (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009) och operationsområdet (Freysteinson et al., 

2012). Vidare beskrev kvinnorna i Freysteinson et al. (2012) studie att de blivit tvungna att 

välja sina kläder med omsorg. Kvinnorna upplevde sig vara begränsade i sina klädval 

(Fallbjörk et al., 2012b) och bar lössittande kläder för att dölja sina kroppar (Koçan & 

Gürsoy, 2016). Kvinnorna försökte även dölja bröstförlusten genom att fylla ut deras bh 

eller bära protes (Arroyo & Lòpez, 2011; Freysteinson et al., 2012). 
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Upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion 

 

Återuppbyggnad av sig själv som person 

 

Det framkom att kvinnorna som valde att genomgå en bröstrekonstruktion var yngre än 

kvinnorna som inte valde att genomföra en bröstrekonstruktion (Fallbjörk et al., 2010). 

Detta styrktes i Hill och White (2008) studie då kvinnorna hade valt att genomgå en 

bröstrekonstruktion relaterat till att de fortfarande ansåg att de var unga, en kvinna 

uttryckte att hon var alldeles för ung för att leva med en sådan missbildning som en 

mastektomi orsakade. Däremot återfanns i studien av Ditsch et al. (2012) att den 

huvudsakliga anledningen till varför kvinnorna genomgått en bröstrekonstruktion var för 

att de kände sig oattraktiva och vidare återfanns i studien av McKean et al. (2013) att oro 

över det fysiska utseendet hade varit avgörande för att genomföra en bröstrekonstruktion. 
 

Kvinnorna kände att en bröstrekonstruktion hade tillåtit dem att känna sig som sig själva 

igen (McKean et al., 2013). Vidare återfanns i studien av Denford et al. (2010) att 

kvinnorna belyste att en bröstrekonstruktion inte var menat för att förbättra deras utseende, 

genom att göra brösten perfekta eller större, utan för att få tillbaka det de hade förlorat. 

Kvinnorna uttryckte att utan en bröstrekonstruktion fanns det något som saknades 

(McKean et al., 2013) och en bröstrekonstruktion hade bidragit till att kvinnorna kände sig 

hela igen (Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen, 2012a; Hill & White, 2008; McKean et al., 

2013). I Hill och White (2008) studie återfanns en kvinna som upplevde att hennes kropp 

blev helt förändrad när bandaget togs av efter bröstrekonstruktionen, hon såg på en gång 

att hon var i “form”, symmetrin kändes rätt och hon kände sig hel igen. I studien av Ditsch 

et al. (2012) återfanns att kvinnorna var nöjda över det kosmetiska resultatet av 

bröstrekonstruktionen och vidare fann Arroyo och Lòpez (2011) i deras studie att när 

kvinnorna var nöjda med resultatet av sin bröstrekonstruktion började de känna sig 

feminina igen. Vidare belyste även studien av McKean et al. (2013) bröstrekonstruktionens 

betydelse av att ha hjälpt kvinnorna att få tillbaka deras femininitet. McKean et al. (2013) 

samt Arroyo och Lòpez (2011) fann i deras studier att en bröstrekonstruktion bidrog till att 

kvinnorna upplevde större frihet i deras klädval, då bröstrekonstruktionen tillät kvinnorna 

att bära samma kläder som kvinnorna hade valt före deras diagnos och mastektomi. Det 

framkom även att kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion hade varit mer 

intresserade av sex, varit mer sexuellt aktiva och om de varit sexuellt aktiva hade de njutit 

av det (Fallbjörk et al., 2010).  

 

Återgå till det normala 

 

Bröstrekonstruktionens betydelse för det normala var återkommande i flera studier 

(Denford et al., 2010; Fang, Balneaves & Shu, 2010; Hill & White, 2008; McKean et al., 

2013). Hill & White (2008) fann i deras studie att bröstrekonstruktionen skapade ett behov 

hos kvinnorna av att omdefiniera normalitet, då de visste att deras förra “jag” som funnits 

innan bröstförlusten, inte längre var tillgänglig. Det framkom i studien av Denford et al. 

(2010) att kvinnorna efter en bröstrekonstruktion upplevde att de kände sig normala igen. 

Vidare återfanns i studien av Fang et al. (2010) att en bröstrekonstruktion hade varit ett sätt 
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för kvinnorna att få tillbaka normalitet i sina liv och McKean et al. (2013) påpekade i deras 

studie bröstrekonstruktionens betydelse för att kunna återgå till ett normalt dagligt liv. För 

kvinnorna i McKean et al. (2013) studie var ett normalt liv kopplat till föräldraskap där 

kvinnorna uppgav att för en mamma var bröstet sammanlänkat till kvinnans förmåga att 

kunna ta hand om sitt barn och därför hennes självbild som förälder. En 

bröstrekonstruktion hjälpte till att skydda barnet från oönskad uppmärksamhet samt 

skvaller och kvinnorna kunde känna sig självsäkra med att andra personer endast skulle bli 

medvetna om deras mastektomi ifall de berättade om det. Bröstrekonstruktionen bidrog till 

en känsla av återhämtning från sin bröstcancer (McKean et al., 2013) något som även 

återfanns i studien av Denford et al. (2010) där det antydes att en bröstrekonstruktion 

betydde slutet på sjukdom och lidande, därtill berättar en kvinna hur bröstrekonstruktionen 

gjorde bröstcancern till en temporär grej. Vidare påpekade McKean et al. (2013) i deras 

studie att kvinnorna upplevde att deras nya rekonstruerade bröst var en symbol för 

överlevnad, att de hade slagit cancern samt bidrog till att motbevisa bilden av en sjuk 

person. Fang et al. (2010) fann i deras studie att en bröstrekonstruktion hjälpte kvinnorna 

att hantera det känslomässiga, då de kunde se sitt bröst som skadat i motsats till förlorat. 

 

Missnöje med det rekonstruerade bröstet 

 

Det framkom att kvinnorna som hade genomgått en bröstrekonstruktion även blev 

missnöjda över resultatet (Fallbjörk et al., 2012a). I studien av Hill och White (2008) 

påpekades att kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion direkt i samband med en 

mastektomi upplevde en minskad självkänsla och en negativ påverkan på 

kroppsuppfattning, då bröstrekonstruktionen initialt blev en del av förlusten i motsats till 

lösningen. 

 

Flera studier kom fram till att det rekonstruerade bröstet upplevdes skilja sig för mycket 

från det naturliga bröstet samt att det nya bröstet såg konstgjort ut (Denford et al., 2010; 

Fallbjörk et al., 2012a; Fang et al., 2010). Vidare upplevdes det rekonstruerade bröstet vara 

för hårt (Fallbjörk et al., 2012a), samt att bröstets storlek inte såg naturlig ut (Ditsch et al., 

2012; Fallbjörk et al., 2012a). Det rekonstruerade bröstet upplevdes av kvinnorna att vara 

för stort eller för litet (Fallbjörk et al., 2012a). Det fanns även missbelåtenhet över ärren 

(Fallbjörk et al., 2012a; Fang et al., 2010), då ärren gjorde att det rekonstruerade bröstet 

såg konstgjort ut (Fallbjörk et al., 2012a). Kvinnorna upplevde att det rekonstruerade 

bröstet var i obalans samt kändes främmande i deras kroppar (Fang et al., 2010). 

Kvinnorna i Fang et al. (2010) studie upplevde missnöje över att bröstet inte var perfekt, 

som de hade föreställt sig, vilket bidrog till missnöje över resultatet. Vidare återfanns i 

studien av Fallbjörk et al. (2010) där man jämförde kvinnor som genomgått eller inte 

genomgått bröstrekonstruktion till följd av mastektomi, att kvinnorna som hade genomgått 

en bröstrekonstruktion upplevde sig själva som mindre attraktiva än kvinnorna som inte 

genomgått bröstrekonstruktion. Det blev en omställning för kvinnorna att förstå att en 

bröstrekonstruktion inte skulle bli exakt som det förlorade bröstet (Hill & White, 2008) och 

skillnaden mellan det gamla och det nya bröstet gjorde det svårt för kvinnorna att acceptera 

det rekonstruerade bröstet som sitt eget (Fang et al., 2010). Kvinnorna som var 

välinformerade innan bröstrekonstruktionen upplevdes vara mer nöjda med resultatet av 

det rekonstruerade bröstet, en dålig konsultation var associerad med en större missnöjdhet 

med resultatet av det rekonstruerade bröstet (Ditsch et al., 2012). Ett rekonstruerat bröst 

var inte samma som det borttagna naturliga bröstet, något som kvinnorna uttryckte 
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missnöje över, men det kom en tid där de accepterade det rekonstruerade bröstet och kunde 

gå vidare (Fallbjörk et al., 2012a). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion   

 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser av 

förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion. Huvudfynden 

som hittades i resultatet för denna studie påvisade olika faktorer inom kroppsuppfattningen 

som påverkades hos kvinnorna, efter en mastektomi och bröstrekonstruktion. 

 

Resultatet visade att en mastektomi förändrade kvinnornas kroppsuppfattning då 

bröstförlusten bidrog till missnöje över deras kroppar (Anagnostopoulos & Myrgianni, 

2009; Arroyo & Lòpez, 2011; Esmaili et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012b; Hill & White, 

2008; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). Harkreader et al. (2007) påpekade 

hur den egna kroppsuppfattningen kan vara skapad genom observationer av andra individer 

samt de ideal som finns i den miljö individen lever i. Vidare belyste Gul et al. (2017) att en 

kvinnas bröst är en central del av kvinnors kroppsuppfattning. Därför anser vi att det inte är 

konstigt att kvinnorna upplevde en förändrad kroppsuppfattning, då idealen för kvinnan är 

att hon ska ha två bröst, där en avvikelse från idealen leder till missnöje över sin egen 

kropp där kvinnorna känner sig onormala i jämförelse med andra. 

 

Resultatet visade även att bröstförlusten påverkade kroppsuppfattningen hos kvinnorna 

genom att få dem att känna sig onormala, även känslan av att inte känna sig hel och 

asymmetrisk där kvinnorna upplevde sina kroppar som stympade uppstod (Fallbjörk et al., 

2012b; McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). Detta är något som stärks av Berg 

och Emdin (2008) som uppgav att en mastektomi är ett stympande ingrepp. Vi anser att 

känslan hos kvinnorna av att vara stympad är befogad och helt normalt att känslan uppstår. 

Detta då vi anser att en mastektomi kan liknas med en amputation där kvinnorna blir av 

med en väsentlig kroppsdel som fyller en fysisk funktion, både gällande det fysiska 

utseende men även funktionen av ett bröst som exempelvis att kunna amma sitt barn. Vi 

anser därför att det är fullkomligt försåtligt att kvinnorna upplevde sina kroppar som att 

inte vara hel, vara onormal och asymmetrisk.  

 

Resultatet visade att den förändrade kroppsuppfattningen, genom bröstförlusten, bidrog till 

att kvinnorna kände sig förändrade som personer (Fallbjörk et al., 2012b; McKean et al., 

2013; Piot-Ziegler et al., 2010) samt att de upplevde en identitetsförlust (Arroyo & Lòpez, 

2011; Denford et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012b; McKean et, al., 2013; Piot-Ziegler et 

al., 2010). Detta var något som Araùjo et al. (2010) påpekade kunde uppstå, då det belyste 

hur en mastektomi kan skapa behovet av att behöva återuppbygga sin identitet. Baserat på 

detta är vi inte förvånade över att kvinnorna upplevde en identitetsförlust, detta då brösten 

är en del utav kroppen och kroppen är en del av vår identitet. Den kvinnliga kroppen 

identifieras med att hon har två bröst och förlusten av ett bröst kan då göra att kvinnorna 

tappar en del av sin kvinnliga identitet.  

 

Resultatet påvisade att i jämförelse med en mastektomi bidrog en bröstrekonstruktion till 

en förbättrad kroppsuppfattning hos kvinnorna (Arroyo & Lòpez, 2011; Denford et al., 

2010; Fallbjörk et al., 2012a; Hill & White, 2008; McKean et al., 2013). Yalom (1999) 

påpekade hur brösten är ett kvinnligt attribut och Cash et al. (1997) samt Cash och Labarge 

(1996) beskrev att kroppsuppfattning handlar om den attityd och självuppfattning en 

individ har om sitt fysiska utseende. Baserat på detta anser vi att det är försåtligt att 
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kvinnorna efter en bröstrekonstruktion fick en förbättrad kroppsuppfattning, då de genom 

det rekonstruerade bröstet fick tillbaka sitt förlorade kvinnliga attribut samt återfick en 

förlorad kroppsdel som bidrog till att återställa det fysiska utseendet. Resultatet påvisade 

att en bröstrekonstruktion bidrog till att kvinnorna kände sig hela igen (Fallbjörk et al., 

2012a; Hill & White, 2008; McKean et al 2013), fick tillbaka sitt förlorade bröst, återfick 

symmetri (Hill & White, 2008), var nöjda med det kosmetiska resultatet (Ditsch et al., 

2012) samt kände sig normala igen (Denford et al., 2010). Något som Järhult och 

Offenbartl (2013) uppgav var att med en bröstrekonstruktion eftersträvas att skapa 

symmetri samt att bidra till en normal bröstprofil för kvinnan. Vi anser att genom att 

kvinnorna får tillbaka en förlorad kroppsdel bidrar detta till att kvinnorna inte känner sig 

annorlunda när det kommer till det fysiska utseendet. Kvinnorna börjar känna igen sitt 

gamla utseende som fanns innan genomförd mastektomi, detta tror vi skapar en trygghet 

som gör det lättare att hitta tillbaka till sitt gamla jag. Att få tillbaka sitt bröst gör även att 

kvinnorna bättre stämmer in på de skönhetsideal som finns, vi tror att kvinnorna då 

upplever en lättnad samt får ett förbättrat självförtroende och självkänsla.   

 

Araùjo et al. (2010) betonade att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i 

återuppbyggnaden av identitet efter en mastektomi, då sjuksköterskan genom processen 

kan skapa vägar som gör det möjligt för kvinnan att möta de nya faserna i sitt liv. Därför 

anser vi i enlighet med Remmers et al. (2010) att en relation bör skapas mellan 

sjuksköterskan och kvinnan, där kommunikationen utgör verktyget för att skapa ett band, 

något Araùjo et al. (2010) påpekar som essentiellt. Vi anser att genom att skapa en relation 

mellan sjuksköterskan och kvinnan, blir det lättare för sjuksköterskan att förstå kvinnan 

samt att kunna synliggöra kvinnans individuella behov, något som Svensk 

Sjuksköterskeförening (2015) menar är kärnpunkten i personcentrerad omvårdnad. Price 

(1995) belyste att en kunskap om hur individens kroppsuppfattning var innan är av vikt för 

att förstå en individs förändrade kroppsuppfattning. Därför bör sjuksköterskan 

kommunicera med kvinnan kring förändrade kroppsuppfattning samt i sitt bemötande med 

kvinnan ha ett aktivt lyssnade som enligt Andersson (2013) betyder att sjuksköterskan 

visar intresse för kvinnan, stödjer kvinnans tankegångar samt att ta till sig det kvinnan 

uppger för att förstå kvinnans problem. Detta bidrar till att kunskap kan införskaffas om 

huruvida kvinnans kroppsuppfattning har förändrats och vad som bidrar till missnöjet över 

kroppen. Kunskap om hur kvinnan såg på sin kropp före sin mastektomi och hur hon ser på 

den efter, kan bli ett verktyg för hur sjuksköterskan kan vägleda kvinnan i processen till att 

återställa delar utav den förändrade kroppsuppfattningen samt förlorade delar utav 

identiteten, som kan bidra till ett minskat missnöje över sin kropp. Genom att 

sjuksköterskan synliggör kvinnans individuella behov, kan en individuell omvårdnadsplan 

skapas specifik till kvinnan som gör att omvårdnaden utformas efter vad som har 

framkommit i relationen mellan sjuksköterskan och kvinnan. Då sjuksköterskan är 

ansvarig över att patienten får information för att patienten ska kunna vara delaktig i sin 

egen vård och behandling (Sørensen & Almås, 2011), anser vi därför att sjuksköterskan 

bör ge information till kvinnan om de olika alternativ som finns för att bidra till kvinnans 

återuppbyggnad av kroppsuppfattningen och identitet som kan bidra till ett minskat 

missnöje över sin kropp.  

 

I resultatet framkom det att kvinnorna efter att ha förlorat sitt bröst upplevde depression 

(Hill & White, 2008; Koçan & Gürsoy, 2016) samt känslan av att inte känna sig värdig 

(Arroyo & Lòpez, 2011), enligt Willman (2015) påverkas hälsa inte enbart av kroppslig 

sjukdom utan även av hela människans välbefinnande. Vi anser därför att en mastektomi 
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inte enbart påverkar den fysiska hälsan utan även den psykiska hälsan, då kvinnornas 

välbefinnande blir påverkade negativt. Att kvinnorna blir av med sitt sjuka bröst bidrar till 

en förbättrad fysisk hälsa, men sjuksköterskan bör även ha de psykiska aspekterna i åtanke 

i omvårdnaden. Samtidigt som vi tror att kvinnorna är lättade och glada över att bli av med 

sitt sjuka bröst kan kvinnorna även vara lika ledsna över att förlora det. En inre konflikt 

kan uppstå hos kvinnorna, där sjuksköterskan kan fungera som ett stöd, Fossum (2013) 

belyser hur sjuksköterskan ska vara stödjande i sitt bemötande mot patienter. Då det 

framkom från resultatet att kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion hade mindre 

missnöje över sin kropp samt bättre tankar om sig själv än kvinnorna som genomgått 

enbart en mastektomi, tror vi därför att en bröstrekonstruktion bidrar till ett ökat 

välbefinnande hos kvinnorna efter en mastektomi. Att en bröstrekonstruktion kan bidra till 

ett ökat välbefinnande är något som sjuksköterskan bör ha i åtanke. Redan innan en utförd 

mastektomi, tror vi att kvinnorna kan uppleva negativ påverkan på deras välbefinnande. 

Detta inom de psykiska aspekterna då kvinnorna förmodligen upplever en rädsla samt oro 

över hur deras kroppar kommer att se ut efter ingreppet. Sjuksköterskan är enligt Sørensen 

och Almås (2011) ansvarig över att patienten får tillräckligt med information. 

Sjuksköterskan bör därför informera kvinnorna om bröstrekonstruktionens effekter innan 

ingreppet, då vi tror att detta kan bli som en förebyggande åtgärd för att motverka negativ 

påverkan på välbefinnandet. Detta då kvinnorna vet att alternativet om bröstrekonstruktion 

finns och att konsekvenserna utav en mastektomi inte behöver vara för alltid. 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna ansåg att deras bröst var förenade med deras 

femininitet (Koçan & Gürsoy, 2016; McKean et al., 2013) och att förlusten av ett bröst 

genom mastektomi innebar förlusten av femininitet (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; 

Arroyo & Lòpez, 2011; Fallbjörk et al., 2012b; Piot-Ziegler et al., 2010). Däremot 

påvisade resultatet att en bröstrekonstruktion bidrog till att kvinnorna upplevde att de fick 

sin femininitet tillbaka (Arroyo & Lòpez, 2011; McKean et al., 2013). Att brösten är 

förknippade med det feminina, både av män och kvinnor, var något som Yalom (1999) 

påpekade. Baserat på detta anser vi att kvinnornas femininitet även är beroende utav 

männens syn. Männen ser precis som kvinnorna två bröst som något feminint. Förutom att 

bröstförlusten gör att kvinnorna ser på sig själva som mindre feminina, tror vi även att 

kvinnorna också känner att hon inte längre anses vara feminin i männens ögon, vilket 

ytterligare stärker kvinnornas känslor av att inte längre vara feminina. I resultatet återfanns 

att kvinnorna ansåg att bröstförlusten via mastektomi påverkat deras klädval och klädstil, 

som bidragit till negativ påverkan på deras femininitet (Arroyo & Lòpez, 2011; Grogan & 

Mechan, 2016). Kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion däremot uppgav att 

bröstrekonstruktionen bidragit till en större frihet i deras klädval och att de återigen kunde 

klä sig som en kvinna (Arroyo & Lòpez, 2011; McKean et al., 2013).  

 

I resultatet framkom det att utseende är en viktig del av femininiteten, framförallt i sociala 

och relationssammanhang (Piot-Ziegler et al., 2010). Bröstförlusten via mastektomi gjorde 

att kvinnorna kände sig mindre sexuellt attraktiva (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; 

Arroyo & Lòpez, 2011; Esmaili et al., 2010) vilket bidrog till en minskad sexlust (Arroyo 

& Lòpez, 2011) då känslan av att inte ha samma förmåga att förföra uppstod (Arroyo & 

Lòpez, 2011; Piot-Ziegler et al., 2010). Yalom (1999) beskrev hur brösten är förknippade 

med den kvinnliga sexualiteten där brösten är en frestelse för män. Att förlora en kroppsdel 

som är förknippad med sexualiteten och frestelse för män anser vi kan bidra till att 

kvinnorna tappar sitt självförtroende när det kommer till sexuella sammanhang. Detta kan 

då eventuellt leda till att kvinnorna drar sig från sexuellt umgänge med sin partner vilket i 
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sin tur leder till en negativ påverkan på kvinnornas sexuella relationer. Resultatet påvisade 

att bröstförlusten påverkade kvinnornas sexuella relationer negativt (Arroyo & Lòpez, 

2011; Esmaili et al., 2010; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010), till skillnad 

från kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion som uppgav att de varit intresserade 

av sex, sexuellt aktiva samt njutit av det (Fallbjörk et al., 2010). Yalom (1999) påpekade 

även hur brösten är förknippade med den kvinnliga sexualiteten både av män och kvinnor. 

Vi anser att då kvinnorna får tillbaka sitt förlorade bröst via rekonstruktion, får kvinnor 

inte bara tillbaka en förlorad kroppsdel utan får även tillbaka delar utav sin förlorade 

sexualitet. Detta tror vi bidrar till ett ökat självförtroende i sexuella sammanhang då 

kvinnorna återigen kan få känna sig sexuellt attraktiva, både av kvinnorna själva men även 

anses vara sexuellt attraktiv i deras partners ögon.  

 

Av egna erfarenheter anser vi att kvinnor kan uppleva det som obekvämt samt besvärligt 

att samtala kring sex och samlevnad med någon de inte känner. Det kan upplevas vara ett 

ämne som anses privat och känsligt, men detta betyder inte att sjuksköterskan ska förbise 

att ta upp ämnet med varje enskild kvinna. Svensk sjuksköterskeförening (2015) påpekar 

att patientens delaktighet är av betydelse för personcentrerad omvårdnad, samt att 

sjuksköterskan i sitt bemötande ska visa medkänsla och värna om integriteten. Då vi tror 

att kvinnan kan uppleva befinna sig i en utsatt och skör situation, är det av extra betydelse 

att sjuksköterskan visar medkänsla. Sjuksköterskan bör närma sig ämnet på ett sätt som 

värnar om integriteten, genom att exempelvis inte gå för snabbt fram som kan göra 

kvinnan obekväm, utan läsa av kvinnan och ta det i hennes takt. Detta tror vi bidrar till att 

kvinnan känner att hennes delaktighet i sin omvårdnad blir på kvinnans egna villkor, där 

delaktigheten inte upplevs som påtvingat. Anoosheh et al. (2009) påpekade hur 

engagemang, empati och stöd är viktigt från sjuksköterskan sida i bemötandet, för att en 

öppen och ärlig dialog ska kunna skapas med patienten. Genom att sjuksköterskan bemöter 

kvinnan på detta sätt, tror vi det bidrar till att en förtroendefull relation skapas mellan 

sjuksköterskan och kvinnan, något som Remmers et al. (2010) påpekar som betydelsefullt. 

Om en förtroendefull relation skapas mellan sjuksköterskan och kvinnan, anser vi att detta 

bidrar till att kvinnan kan uppleva att hon känner sig bekvämare i situationen och tryggare i 

att samtala kring sex och samlevnad med sjuksköterskan.  

 

Det framkom även från resultatet att kvinnorna som valde att genomgå en 

bröstrekonstruktion var yngre, än kvinnorna som valde att inte genomföra en 

bröstrekonstruktion (Fallbjörk et al., 2010). Vi tror att detta kanske kan bero på att äldre 

kvinnor inte ser på sexualitet och femininitet som lika betydelsefullt som yngre kvinnor 

gör. De äldre kvinnorna är kanske inte lika sexuellt aktiva som de yngre kvinnorna och ser 

därför inte bröstrekonstruktionen som nödvändig. Däremot tror vi att det finns de äldre 

kvinnor som väljer att inte genomgå en bröstrekonstruktion på grund av vad andra ska 

tycka. Om kvinnorna själva anser sig vara för gamla för att genomgå en 

bröstrekonstruktion, vad kommer då andra att tycka? International Council of Nurses (ICN, 

2014) uppger att sjuksköterskan ska ge en respektfull och likvärdig omvårdnad oavsett 

ålder. Baserat på detta anser vi att det är av lika betydelse att sjuksköterskan samtalar kring 

sex och samlevnad även med de äldre kvinnorna. Sjuksköterskan bör inte ha förutfattade 

meningar kring att då kvinnorna är äldre är kvinnornas femininitet och sexualitet inte av 

lika stor betydelse.  

 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde svårigheter med att se (Anagnostopoulos 

& Myrgianni, 2009; Arroyo & Lòpez, 2011; Esmaili et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012b; 
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Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016; McKean et al., 2013) och röra 

operationsområdet efter en mastektomi (Arroyo & Lòpez, 2011; Esmaili et al., 2010). 

Kvinnorna var inte nöjda med ärrens utseende (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; 

Esmaili et al., 2010) och undvek att titta på sig själva i spegeln på grund av ärren (Arroyo 

& Lòpez, 2011; Fallbjörk et al., 2012b; Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016). 

Resultatet visade även att kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion inte heller var 

nöjda över ärrens utseende (Fallbjörk et al., 2012a; Fang et al., 2010). Däremot upplevde 

kvinnorna som genomgått en mastektomi även att de var stolta över deras ärr och såg dem 

som “krigsärr” (Grogan & Mechan, 2016). Att kvinnorna känner en stolthet över sina 

mastektomi ärr tror vi kanske kan vara en anledning till att inte välja att genomgå en 

bröstrekonstruktion. Gallagher et al. (2010) påpekade att anledningar till att inte välja en 

bröstrekonstruktion kan vara för att detta inte behövs för att personen ska må bra varken 

fysisk eller psykiskt. Vi anser därför att kvinnorna som är stolta över sina ärr redan har gått 

vidare i processen med att acceptera sitt “nya jag” och behöver därför inte ett rekonstruerat 

bröst för att må bättre med sig själva. Om kvinnorna redan har gått vidare i processen med 

att acceptera sitt ”nya jag” och trivs i sina kroppar, anser vi att det kan vara positivt att 

avböja en bröstrekonstruktion. Detta då en bröstrekonstruktion blir ytterligare ett kirurgiskt 

ingrepp som kvinnorna utsätts för som kan bidra till missnöje över resultatet. Alla 

kirurgiska ingrepp lämnar ärr och om kvinnorna accepterat sina mastektomi ärr och ser 

dem som något positivt, varför då riskera att orsaka att ärren kan komma att bli något 

negativt istället?  

 

Vi anser att det med säkerhet finns de kvinnor som är osäkra på om de ska genomföra en 

bröstrekonstruktion efter sin mastektomi eller inte. Sjuksköterskan kan ha en väsentlig del i 

dessa tankegångar. Andersson (2013) belyser hur sjuksköterskan ska stödja patientens 

tankegångar och använda den kompetens de besitter för att hjälpa patienten på bästa sätt. 

Vi anser att sjuksköterskan, när kvinnorna överväger sitt beslut, inte enbart ska informera 

om effekterna av en bröstrekonstruktion. Sjuksköterskan bör även informera kvinnorna om 

att det faktiskt finns kvinnor som inte väljer att genomföra en bröstrekonstruktion och lever 

utan ett bröst och att detta fungerar för dessa kvinnor. Av egna erfarenheter kan det vara 

skönt att höra att man inte är ensam, om kvinnorna då får höra av sjuksköterskan att det 

faktiskt finns kvinnor som inte valt att rekonstruera sitt bröst kanske kvinnorna vågar 

acceptera sitt ”nya jag” och inser att de duger som de är. Då kvinnorna tvekar till om de 

ska genomföra en bröstrekonstruktion eller inte, anser vi att sjuksköterskan kan hänvisa 

kvinnorna till stödgrupper för mastektomerade kvinnor så de kan få komma i kontakt med 

kvinnor som befinner sig i en likande situation.  

 

I resultatet påvisades att det fanns svårigheter med att röra operationsområdet efter en 

mastektomi då kvinnorna skulle tvätta området (Arroyo & Lòpez, 2011; Piot-Ziegler et al., 

2010). Kvinnorna var äcklade över sina kroppar (McKean et al., 2013) och kände att 

kroppen (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009) samt operationsområdet behövde döljas 

(Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion hade 

svårigheter med att acceptera det rekonstruerade bröstet (Fang et al., 2010), det upplevdes 

skilja sig för mycket från det naturliga bröstet samt såg konstgjort ut (Denford et al., 2010; 

Fallbjörk et al., 2012a; Fang et al., 2010). Det rekonstruerade bröstet upplevdes vara för 

hårt av kvinnorna och ett missnöje över det rekonstruerade bröstet förekom (Fallbjörk et 

al., 2012a). Kvinnornas förväntningar samt jämförelser mot sitt tidigare bröst bidrog till 

missnöje över det rekonstruerade bröstet (Fang et al., 2010; Hill & White, 2008). Det 

påvisades att kvinnorna som blivit välinformerade innan bröstrekonstruktionen var mer 



 21

 

 

   

nöjda med resultatet, en dålig konsultation påvisade ett större missnöje av det 

rekonstruerade bröstet (Ditsch et al., 2012). Wolf (2004) belyste att beslutet om en 

bröstrekonstruktion gör att kvinnorna är i behov av information om ingreppet samt dess 

konsekvenser. Baserat på detta anser vi att kvinnorna som var missnöjda med sitt 

rekonstruerade bröst förmodligen fått bristande information om hur resultatet av det 

rekonstruerade bröstet kan komma att se ut i sin konsultation. Fossum (2013) påpekade att 

informationen som sjuksköterskan ger ska innehålla korrekta besked och upplysningar. 

Därför anser vi att sjuksköterskan bör vara ärlig i sitt bemötande av frågor som kvinnorna 

kan ha angående en bröstrekonstruktion. Sjuksköterskan bör inte försköna informationen 

samt undanhålla detaljer för kvinnorna, som kan påverka deras beslut om en 

bröstrekonstruktion. Sjuksköterskan bör informera kvinnorna om vilka missnöjen som har 

påträffas hos kvinnor som redan genomgått en bröstrekonstruktion, som exempelvis ärrens 

utseende eller bröstens form och storlek. Genom att sjuksköterskan ger en ärlig bild av hur 

det rekonstruerade bröstet kan komma att se ut, vet kvinnorna också vad hon kan förvänta 

sig av det rekonstruerade bröstet. Om kvinnornas förväntningar på det rekonstruerade 

bröstet stämmer överens med en verklighetstrogen bild och är realistiska, tror vi att detta 

bidrar till att kvinnorna blir mer nöjda över resultatet av det rekonstruerade bröstet. Detta 

då kvinnorna får ett rekonstruerat bröst som ser ut som kvinnorna ungefär förväntat sig. 

Om kvinnorna har för höga förväntningar som är orealistiska och fått bristande information 

av sjuksköterskan, finns det en risk att dessa förväntningar inte uppnås och kan då leda till 

ett missnöje över det rekonstruerade bröstet.  

 

Då kvinnorna efter en mastektomi upplevde svårigheter med att se och röra vid 

operationsområdet framförallt vid rengöring, bör sjuksköterskan undervisa och vägleda 

kvinnorna genom processen, något som Sørensen och Almås (2011) menar är en del av 

omvårdnaden i samband med bröstcancerkirurgi. Genom att sjuksköterskan undervisar och 

vägleder kvinnorna under exempelvis rengöringen av operationsområdet, kan 

sjuksköterskan hjälpa kvinnorna att vänja sig med sina nya förändrade kropp och hur 

kvinnorna ska ta hand om operationsområdet. Då operationsområdet efter en mastektomi 

orsakade att kvinnorna var äcklade över sina egna kroppar, anser vi att det är av betydelse 

hur sjuksköterskan bemöter operationsområdet. Kroppsuppfattningen kan vara skapad 

genom observationer av andra individer (Harkreader et al., 2007) och kroppsuppfattningen 

påverkar den egna upplevelsen av synen på sig själv (Walters-Brown & Hall, 2012). Om 

sjuksköterskan då bemöter operationsområdet med avsmak, tror vi detta bekräftar för 

kvinnorna att deras kroppar är äckliga, vilket ytterligare kan bidra till att kvinnorna ser på 

sina kroppar som äckliga.  

 

Metoddiskussion  

 

Den metod som valdes för att besvara syftet var en allmän litteraturöversikt, då den enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är lämplig för att skapa en överblick av det befintliga 

kunskapsläget inom ett specifikt område. Enligt Marshall och Rossman (2011) är en 

kvalitativ ansats att studera personers levda erfarenheter kring en händelse, då syftet var att 

beskriva kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter mastektomi och 

bröstrekonstruktion, hade studien en kvalitativ ansats. För att besvara studiens syfte var det 

därför lämpligt att använda artiklar med kvalitativ ansats, då en kvalitativ ansats enligt 

Danielson (2012) bidrar till beskrivande svar samt att förstå deltagarna i studiens 

subjektiva erfarenheter. Därför var målsättningen att endast inkludera artiklar med 

kvalitativ ansats i resultatet. I slutändan inkluderades elva stycken artiklar av kvalitativ 
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ansats och fyra stycken av kvantitativ ansats. Vi tror däremot inte att detta är något som 

påverkat resultatet negativt, då den övervägande delen av artiklarna var av kvalitativ 

ansats. Vi anser därför att en litteraturöversikt har bidragit till att besvara studiens syfte. En 

intervjustudie med kvalitativ ansats hade kunnat göras, då en intervjustudies syfte är att 

förstå ett fenomen eller situation. En intervjustudie valdes däremot att inte göras, då det 

fanns tveksamheter kring studiens syfte som drog ut på tiden i början av studiens process. 

Enligt Danielsson (2012) krävs det en noggrann planering av intervjuer samt analysarbetet 

av intervjuerna, därför ansågs att det inte fanns tillräckligt med tid för en intervjustudie. En 

annan anledning till att inte genomföra en intervjustudie var att vi endast fick intervjua 

sjuksköterskor och inte patienter. Om en intervjustudie genomförts hade detta påverkat 

resultatet negativt, då vi hade fått sjuksköterskans upplevelse av kvinnors upplevelser av 

förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion. Forsberg och 

Wengström (2016) påpekar att en förutsättning för att en systematisk litteraturöversikt ska 

kunna genomföras, är att det finns tillräckligt med studier av hög kvalité tillgängligt. En 

systematisk litteraturöversikt valdes därför inte, då vi hade svårt att hitta tillräckligt med 

artiklar för att besvara syftets specifika problemområde. Tidsramar fanns även för studien 

som gjorde att en systematisk litteraturöversikt inte hade hunnits med att genomföras. 

 

Det har funnits en tidsbegränsning för studien, vilket vi anser troligtvis kan ha haft en 

negativ påverkan på studien. Detta då vi inte har tidigare erfarenheter i uppsatsskrivande, 

vilket har bidragit till att mycket tid har lagts på att förstå hur studien ska skrivas samt 

disponeras. Mycket tid i början lades på bakgrunden för att kunna få en stabil grund för 

arbetet. I efterhand har vi insett att mindre tid borde lagts på bakgrunden, då bakgrunden 

ständigt har reviderats under arbetsprocessen. Vi har under arbetsprocessen haft 

problematik kring syftet, som orsakat att nya sökningar efter artiklar varit tvunget att göras 

vid revidering av syftet. Detta har även lett till att tid gått till spillo. Ytterligare en 

begränsning vi stött på under arbetsprocessen var den begränsade mängden artiklar 

publicerade om kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter 

bröstrekonstruktion. Det fanns mycket artiklar publicerade om kvinnors upplevda 

förhoppningar på en bröstrekonstruktion efter en mastektomi samt hur 

bröstrekonstruktionen skulle kunna bidra till en förbättrad kroppsuppfattning. Detta har 

bidragit till att vi blivit begränsade till en mindre mängd artiklar som kunde redovisas i 

resultatet, än vad vi hade tänkt från början. Detta har även bidragit till att ett en artikel 

gällande kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion, 

som inte varit helt av relevans för studiens syfte varit tvungen att inkluderas. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat negativt, då endast delar i artikeln varit av relevans för studien. 

Även språket har fungerat som en begränsning, då artiklarna inte var skrivna på vårt 

modersmål.  

 

De artiklar som inkluderades var på engelska och därför fanns alltid en risk för feltolkning 

vid översättning. När osäkerheter kring språk har uppstått har feltolkningar försökt att 

undvikas genom översättning via lexikon samt Google translate. Artiklarnas innehåll har 

lästs individuellt och har sedan diskuterats gemensamt för att undvika feltolkningar i bästa 

mån. Däremot är detta ingen försäkran om att feltolkningar inte förekommer i studiens 

resultat, vilket kan ha påverkat resultatet och tillförlitligheten negativt. Alla artiklar som 

inkluderades var peer reviewed vilket bidrog till en högre kvalitet och tillförlitlighet till 

studien, då artiklarna enligt Helgesson (2015) är kritisk granskad av andra forskare inom 

samma område innan publicering. De inkluderade artiklarna var publicerade mellan åren 

2007 till 2017, detta för att resultatet skulle innehålla den senaste forskningen, något som 
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Axelsson (2012) påpekar att en litteraturöversikt bör göra. Däremot anser vi att 

tidsintervallet kunde ha ökats med fem-tio år, då vi stött på svårigheter med sökandet av 

artiklar tror vi att ett ökat tidsintervall kunde ha bidragit till ett större utbud av artiklar. En 

review article är redan en sammanställning av litteratur och bidrar inte till nya resultat 

enligt Axelsson (2012), därför anser vi att det redan finns en risk att subjektiva tolkningar 

redan förekommer i dessa artiklar. Därför valdes att endast inkludera vetenskapliga 

originalartiklar, detta anser vi bidra till att öka tillförlitligheten på denna studie. De 

inkluderade artiklarnas deltagare var endast kvinnor, detta för att säkerhetsställa att endast 

kvinnors upplevelser redovisades i resultatet i enlighet med syftet. Däremot sattes ingen 

tidsbegränsning för hur långt efter en mastektomi eller bröstrekonstruktionen studien skulle 

vara gjord. Vilket har påverkat resultatet genom att det inte redovisas när olika 

förändringar av kroppsuppfattningen uppstår genom tidsförloppet efter ingreppen. 

Resultatet blir därför en generell sammanställning av kvinnors upplevelser av förändrad 

kroppsuppfattning efter mastektomi och bröstrekonstruktion. Åldersgränsen för deltagarna 

sattes till 18 år och uppåt, vi ansåg att det inte var av relevans att studera en specifik 

åldersgrupp, då syftet var att studera kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning 

överlag. Genom att inkludera kvinnor i blandade åldrar anses därför att vi fick en mer 

övergripande blick kring kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning, som bidrog 

till högre tillförlitlighet då vissa åldersgrupper inte exkluderades. Om en specifik 

åldersgrupp enbart hade inkluderats så hade vi fått den åldersgruppens upplevelser av 

förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion, detta hade då 

påverkat resultatet negativt. Detta då vi anser att kroppsuppfattningen kan bli olika 

påverkad beroende på vilken ålder kvinnorna är i, genom att inkludera alla åldrar togs alla 

olika upplevelser av påverkan med oberoende av ålder.  

 

Kunskaper inom sökteknik utökades genom ett handledningstillfälle med en bibliotekarie 

vid Sophiahemmet Högskola. Vid handledningstillfället erhölls kunskaper om hur MeSh-

Termer, CINAHL headings samt booleska termer skulle användas, för att få fram artiklar 

som var relevanta för studiens syfte. De databaser som användes var CINAHL complete, 

PubMed samt PsycINFO. Genom att använda flera databaser utökade vi vårt område för 

datainsamling för att säkerhetsställa att artiklar av relevans för studiens syfte inte gick 

miste om, vilket vi anser bidragit till en ökad tillförlitlighet. Däremot är detta ingen 

försäkran om att vi inte missat artiklar av relevans för studiens syfte, som kan ha påverkat 

resultatet i denna studie negativt genom att artiklar av lägre relevans kan ha inkluderats. 

Utöver sökningar med användningen av MeSh-Termer och CINAHL headings, har även 

fritextsökningar gjorts i samtliga databaser. Detta för att även kunna få fram och gå igenom 

den senaste forskningen kring det valda ämnet, som ännu inte hunnit få MeSh-Termer. 

Fritextsökning i kombination med MeSh-Termer, CINAHL headings samt booleska termer 

har även gjorts. Utöver sökningar efter artiklar i databaser, har även kompletterande 

manuella sökningar gjorts utefter inkluderade artiklars referenslistor. Detta i enlighet med 

Forsberg & Wengström (2016) som menar att när en artikel av intresse som rör 

problemområdet hittas, återfinns även andra artiklar som berör ämnet i referenslistan. 

Genom att ha genomfört datainsamling som beskrivet ovan, anser vi att detta bidrog till en 

högre tillförlitlighet, då endast artiklar av relevans för studiens syfte presenterades i 

resultatet. Om inte manuella sökningar gjorts anser vi att detta bidragit till att en 

otillräcklig mängd artiklar hade redovisats i resultatet, vilket hade gjort att färre 

beskrivningar av kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter mastektomi 

och bröstrekonstruktion presenterats.  
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För att öka tillförlitligheten på denna studie lästes de artiklar som ansågs vara av relevans, 

efter datainsamlingen, individuellt och sedan gemensamt. Detta för att kunna diskutera 

artikelns innehåll och se till att inga personliga åsikter färgat hur artikelns resultat tolkats. 

Detta för att bibehålla att artiklarnas resultat inte blev förändrat eller förvrängt på ett sådant 

sätt att budskapet blev ett annat, något som Helgesson (2015) menar ska undvikas. För att 

säkerhetsställa kvaliteten på det artiklarna som valdes ut, gjordes en kvalitetsbedömning 

med stöd av Sophiahemmets bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering, 

modifierat utefter Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Kvalitetsbedömningen gjordes gemensamt för varje enskild artikel, för 

att en diskussion då skulle kunna föras vid sidan av under processen. Genom att använda 

Sophiahemmets bedömningsunderlag kunde vi lättare avgöra om artikeln höll en låg eller 

hög kvalitet, därmed avgjordes om artikeln skulle inkluderas i studien. Inga artiklar som 

bedömdes vara av låg kvalitet inkluderades, artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet 

samt medelhög kvalitet inkluderades. Detta anser vi bidragit till en högre kvalitet i studien. 

En kvalitativ analysmetod användes för att identifiera återkommande teman baserat på 

likheter och skillnader, i enlighet med Polit och Beck (2017). Däremot kan framtagningen 

av teman påverkas av vem som läser och tolkar artiklarna. Därför kan det finnas en 

möjlighet att andra personer skulle kunna komma fram till andra teman och därmed få ett 

resultat som skiljer sig från denna studie. Detta kan anses vara negativt för resultatet. Vi 

anser däremot att de teman vi har plockats fram är dem som varit återkommande, vilket vi 

anser är positivt då det som redovisats varit det som varit mest väsentligt samt 

framträdande i flera artiklar. 

 

De inkluderande artiklar hade en bred geografisk spridning, sex var från Europa, en från 

Oceanien, två från Asien, en från Nordamerika, samt en från ett Eurasiskt land. Med ett 

Eurasiskt land menas att en del av landet ligger i Europa och en del ligger i Asien. Genom 

att ha en geografisk spridning, istället för att inhämta alla artiklar från samma land eller 

världsdel, anser vi ha bidragit till en ökad tillförlitlighet till denna studie. Detta genom att 

vi sett från resultatet att kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter 

mastektomi och bröstrekonstruktion har beskrivits relativt lika, oberoende av land eller 

världsdel. Kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter mastektomi och 

bröstrekonstruktion kunde däremot ha beskrivits olika just pågrund av att artiklarna har en 

bred geografisk spridning. Detta då det kan finnas olika kulturella skillnader angående 

kvinnosyn, kroppsideal samt skönhetsideal i olika länder som kan påverka kvinnors 

upplevelser. I vissa kulturer ska kvinnor täcka sina kroppar och i andra kulturer 

uppmuntras kvinnor till att framhäva sina kroppar och kvinnliga kurvor. Kanske skulle det 

kunna vara så att kvinnor i en kultur där kvinnor täcker sina kroppar inte blir lika påverkad 

av bröstförlusten, som kvinnor som lever i en kultur där man uppmuntras till att framhäva 

upp sina kroppar och kvinnliga kurvor? Om dessa kulturella skillnader hade varit tydligt 

framträdande hade nog kvinnors beskrivning av upplevelser av förändrad 

kroppsuppfattning efter mastektomi och bröstrekonstruktion beskrivits annorlunda. Detta 

hade med stor sannolikhet gett ett annat resultat för denna studie. 

 

Vi anser att styrkorna med denna studie är att vi båda har arbetat tillsammans genom 

studiens alla faser. Vi har sökt fram samt läst alla artiklarna tillsammans och även skrivit 

alla delar i studien gemensamt. Mycket tid har spenderats på att söka artiklar relevanta för 

studiens syfte. Vi har gått igenom flera databaser samt gjort manuella sökningar för att inte 

missa artiklar av intresse. Aktiva diskussioner och reflektioner har genomförts under hela 

arbetsprocessen. Under hela studiens process har vi suttit i skolan och har därför haft 
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tillgång till biblioteket samt andra studenter. Vi har båda gått på alla handledningstillfällen, 

där vi tagit del av kritik som vi tagit till oss för att kunna förbättra studien.  
 

Studiens svagheter anses vara den bristande kunskapen i uppsatsskrivande samt tidsbristen. 

Tidsbristen har gjort att vi hela tiden måste arbeta framåt, vilket på ett sätt är positivt, men 

som även har bidragit till att vi varit tvungna att släppa vissa delar som vi inte varit helt 

nöjda med. De svårigheter vi påträffat med att hitta artiklar om kvinnors upplevelser av 

förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion, anses även vara en svaghet.  

 

Slutsats   

 

Efter en mastektomi upplevde kvinnorna en förändrad kroppsuppfattning då bröstförlusten 

skapade ett missnöje över sin kropp. Kvinnorna upplevde sina kroppar som mindre 

feminina samt känslan av att inte längre vara sexuellt attraktiva. Kvinnorna hade ett 

missnöje över ärrens utseende som bidrog till svårigheter för kvinnorna att se och röra vid 

operationsområdet. Kvinnorna var även stolta över sina ärr, då de symboliserade 

överlevnad. En bröstrekonstruktion bidrog till en förbättrad kroppsuppfattning hos 

kvinnorna. Kvinnorna uppgav att de var nöjda med det rekonstruerade bröstet, kvinnorna 

uppgav även ett missnöje med det rekonstruerade bröstet. Det rekonstruerade bröstet 

bidrog till att kvinnorna såg på sina kroppar som mer feminina och de kände sig mer hela 

och normala. 
 

Om sjuksköterskan har en kunskap kring kvinnors upplevelser av hur kroppsuppfattningen 

förändrats efter en mastektomi och bröstrekonstruktion, kan kunskapen och förståelsen för 

kvinnorna öka hos sjuksköterskan vilket leder till en bättre omvårdnad i bemötandet av 

dessa kvinnor. 

 

Fortsatta studier   

 

Under studiens arbetsprocess har det påträffats en stor mängd forskning gjord inom 

kvinnors upplevda förhoppningar på en bröstrekonstruktion efter en mastektomi. Det har 

däremot förekommit svårigheter med framtagning av forskning gällande kvinnors 

upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion. Det har påvisats 

att forskning som berör kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfattning efter en 

bröstrekonstruktion, ofta förekommer i samband med forskning som berör mastektomi och 

kroppsuppfattning, därför anses det falla naturligt att kvinnors förhoppningar på en 

bröstrekonstruktion har tagits upp. Det skulle vara av betydelse om det gjordes mer 

framtida forskning som endast behandlar ämnet; kvinnors upplevelser av förändrad 

kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion, då det anses finnas kunskapsluckor inom 

detta område. Vi önskar att framtida forskning görs med en kvalitativ design genom 

intervjustudier, för att få fram kvinnors beskrivande subjektiva upplevelser av förändrad 

kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna allmänna litteraturöversikt bidrar till en överblick av kunskapsläget kring hur 

kvinnor upplever en förändrad kroppsuppfattning inom olika områden, efter en mastektomi 

och en bröstrekonstruktion. Den bidrar därför till att möjliggöra mycket av den senaste 

forskningen inom området lättillgänglig för den som önskar. Förhoppningen är att studien 
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kan fungera som ett verktyg för sjuksköterskan som kan bidra till ny kunskap samt ökad 

kunskap och en ökad förståelse för hur kvinnors kroppsuppfattning blivit påverkad. 

Studien berör hur sjuksköterskan kan ge omvårdnad som är individualiserad till denna 

patientgrupp och förhoppningsvis kan detta leda till en förbättrad omvårdnad i bemötandet 

av dessa kvinnor. Denna studie kan användas av sjuksköterskor på onkologiavdelningar 

som möter denna patientgrupp dagligen, men även utav andra sjuksköterskor på andra 

avdelningar som kan komma att möta denna patientgrupp. Studien kan användas i 

sjuksköterskan profession som en mall och utgångspunkt för vilka upplevelser av 

förändrad kroppsuppfattning efter en mastektomi och bröstrekonstruktion som är vanligt 

förekommande. Studien kan bidra till att sjuksköterskor känner sig tryggare i hur de ska 

bemöta dessa kvinnor och förstå kvinnors upplevelser. Förhoppningar är att även 

närstående kan ha användning utav studien för att få en förståelse för vad deras drabbade 

anhörig går igenom.  
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet.  



II 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Anagnostopoulos 

F, Myrgianni S 

2009 

Greece 

Body image of 

greek breast cancer 

patients treated 

with mastectomy 

or breast 

conserving surgery 

Att bedöma och jämföra 

kroppsuppfattningen hos 

bröstcancer patienter som har 

genomgått bröstbevarande 

kirurgi eller mastektomi, samt 

att jämföra informationen med 

en kontrollgrupp med friska 

kvinnor 

Design:  

Klinisk kontrollerad studie 

Urval: Sjuka kvinnor: 

Diagnostiserade med 

bröstcancer, genomgått 

bröstcancerkirurgi, förstod 

grekiska, över 18 år, inga 

tidigare cancerdiagnoser 

Friska kvinnor: ingen 

tidigare bröstcancer diagnos 

Datainsamling: 

Frågeformulär, 

själskattningsskalor 

Analys:  

Faktor analys  

 

Sjuka 

kvinnor 

70 

(-0) 

 

Friska 

kvinnor 

70 

(-0) 

Jämförelsen mellan de två 

kirurgigrupperna påvisade att 

kvinnor som genomgått mastektomi 

kände sig mindre attraktiva, mer 

självmedvetna, gillade inte sitt 

utseende i allmänhet, var missnöjda 

med sina kirurgiska ärr och undvek 

kontakt med andra människor 

CCT 

I 

Arroyo JMG, 

Lòpez MLD 

2011 

Spain 

Psychological 

problems derived 

from mastectomy: 

a qualitative study 

Att på djupt studera de 

psykologiska reaktionerna av en 

mastektomi hos kvinnor, genom 

de olika stegen från diagnosen 

till efter den kirurgiska 

behandlingen 

Design:  

Kvalitativ studie 

Urval:  

Kvinnor som genomgått en 

mastektomi 

Datainsamling:  

Intervjuer  

Analys:   

En blandad analysmetod  

46 

(0) 

Den "korporala imaginära" frakturen 

relaterade till att ett värdefullt organ 

försvunnit, var kopplad till känslan 

av förlust av personlig 

attraktionskraft, låg självkänsla och 

undvikande av sociala relationer. 

Problemet med kvinnlighet var 

kopplat till frågan om önskvärdhet. 

Många kvinnor såg på mastektomin 

som en stympning. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



III 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Denford s, Harcourt 

D, Rubin L, Pusic 

A 

2010 

UK 

 

Understanding 

normality: a 

qualitative analysis of 

breast cancer patient’s 

concepts of normality 

after mastectomy and 

reconstructive surgery. 

 

Att utforska begreppet 

normalitet för ett urval av 

bröstcancerpatienter som är 

berättigade 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomi 

 

 

 

 

 

 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor som genomgått 

eller skulle genomföra 

bröstrekonstruktion till 

följd av bröstcancer 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys:  

Tematisk analys 

 

35 

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyra huvudteman framkom; 1. Utseende 

2. Beteende 3. återskapandet av 

normalitet och 4. hälsa. Kvinnor beskrev 

ofta att deras beslut att genomgå 

bröstrekonstruktion baserades på önskan 

att kunna återgå till hur de såg ut innan 

bröstförlusten, att återfå fysiska 

förmågor, att återfå sin tidigare självbild 

och att inte känna sig sjuk 

K 

I 

Ditsch N, 

Bauerfeind I, 

Vodermaier A, 

Tripp C, Löhrs B, 

Toth B, Himsl I, 

Graeser M, Harbeck 

N, Lenhard M 

2012 

Germany  

A retrospective 

investigation of 

women`s experience 

with breast 

reconstruction after 

mastectomy 

Att utvärderade effekterna 

av olika typer av 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomi, på funktionell 

och psykologisk anpassning 

av patienter 

Design: 

Retrospektiv studie 

Urval: 

Kvinnor som genomgått 

en bröstrekonstruktion  

Datainsamling: 

Direkta intervjuer eller 

intervjuer via telefon 

Analys:  

Parametiskt och icke-

parametrisk analys 

 

  

139 

(50) 

Den störta anledningen till att ha 

genomgått en bröstrekonstruktion, var 

att kvinnorna kände sig oattraktiva efter 

en mastektomi. Efter en 

bröstrekonstruktion upplevde kvinnorna 

positiv påverkan på sin sexualitet samt 

var nöjda över resultatet, framförallt 

med storleken och symmetrin.  

 

 

R 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



IV 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Esmail R, 

Saiidi JA, Majd 

HA & Esmaieli 

M 

2010 

Iran 

A Survey of the Body 

Image of 

Mastectomies Women 

Referring to Imam 

Khomeini and Imam 

Hussein Hospitals in 

Tehran, Iran 

 

Att försöka mäta 

kroppsbildnivåer efter en 

mastektomi hos kvinnor i 

Iran. 

Design:  

Icke- kontrollerad studie 

Urval:  

Kvinnor 35-55 år, de hade inga 

kroniska fysiska och psykiska 

sjukdomar utom bröstcancer. De 

hade genomgått mastektomi 21 

dagar innan studiens start och 

hade inte börjat sin kemoterapi 

eller strålbehandling. 

Datainsamling:  

Frågeformulär 

Analys:  

Deskriptiv statistik  

 

90 

(0) 

Studien visade att kroppsbilden för de 

flesta kvinnorna var förändrad efter en 

genomförd mastektomi. 

Majoriteten av kvinnorna hade stöd av 

sina familjer vilket påverkade deras 

kroppsbild positivt. Kvinnorna 

upplevde en lättnad över att bli av 

med det sjuka bröstet och cancern.  

 

 

P 

II 

Fallbjörk U, 

Frejeus E, 

Rasmussen B.H 

2012a 

A preliminary study 

into women`s 

experiences of 

undergoing 

reconstructive surgery 

after breast cancer 

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter av att 

genomgå 

bröstrekonstruktion efter 

en mastektomi orsakad av 

bröstcancer  

Design:  

Kvalitativ studie 

Urval:  

Genomgått bröstrekonstruktion 

pågrund av ”önskan” och 

biomedicinska skäl 

Datainsamling:  

intervjuer 

Analys:  

Tematisk analys 

 

16 

(10) 

Kvinnor beskrev processen som svår 

och smärtsam med en lång 

återhämtningsperiod. Däremot, att få 

en bröstrekonstruktion hade varit 

viktig för alla kvinnorna. Fyra teman 

framkom; 1. oinformerad vård 2. 

krävande erfarenheter 3. 

Kroppsändringar 4. Gå vidare. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



V 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Fallbjörk U, 

Karlsson S, 

Salander P & 

Rasmussen BH 

2010 

Sweden 

Differences 

between women 

who have and have 

not undergone 

breast 

reconstruction after 

mastectomy due to 

breast cancer. 

Att jämföra potentiella 

skillnader mellan kvinnor som 

genomgått en 

bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi med de kvinnor 

som inte genomgått en 

bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi. 

 

Design:  

Klinisk 

kontrollerad studie 

Urval:  

Kvinnor som 

genomgått 

mastektomi 

Datainsamling: 

Frågeformulärer 

Analys:  

Faktor analys med 

användning av 

datorprogrammet 

SPSS 

149 

(23) 

Kvinnornas genomsnittliga ålder i 

Bröstrekonstruktions-gruppen var signifikant 

lägre. En högre andel i 

bröstrekonstruktionsgruppen uppgav att det varit 

sexuellt aktiva och kunnat njuta av det jämfört 

med den andra gruppen som inte genomgått 

bröstrekonstruktion. Däremot påvisades att 

kvinnor i bröstrekonstruktionsgruppen skattade 

sig själva som mindre attraktiva. 

 

CCT 

II 

Fallbjörk U, 

Salander P, 

Rasmussen BH 

2012b 

Sweden 

From ”No big deal” 

to ”Losing 

Oneself”: Different 

Meanings of 

Mastectomy 

Att beskriva kvinnors 

berättelser om hur förlusten av 

ett bröst på grund av 

bröstcancer har haft inverkan 

på deras liv, och inom detta 

sammanhang kunna förstå 

deras reflektioner kring 

bröstrekonstruktion. 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor som 

genomgått 

mastektomi till 

följd av 

bröstcancer 

Datainsamling: 

Intervjuer med 

öppna frågor 

Analys: 

Tematisk analys 

 

126 

(111) 

Tre typer av berättelser identifierades. I den 

första berättelsen beskrevs mastektomi som 

”ingen stor sak”, att förlora ett bröst störde inte 

kvinnans syn på sig själv som kvinna, och en 

bröstrekonstruktion var inte ens värd att 

överväga. I den andra berättelsen beskrev 

kvinnor mastektomi som något som krossade 

deras identitet. Att förlora ett bröst innebar att 

man förlorade sig själv som sexuell varelse, en 

kvinna och en person. Den tredje berättelsen 

landade mellan de två andra, känslan av att känna 

sig feminin blev skadad, men inte i den mån att 

det kände sig förlorade som kvinnor. 

K 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VI 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Fang S-Y, 

Balneaves LG, 

Shu B-C 

2010 

Taiwan 

”A struggle between 

vanity and life” The 

experience of 

receiving breast 

reconstruction in 

woman of Taiwan 

Att förstå taiwanska 

kvinnors levda erfarenheter 

av bröstrekonstruktion efter 

mastektomi pågrund av 

bröstcancer 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor diagnostiserade 

med bröstcancer, 

genomgått 

bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi, var över 18 år 

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys: 

Tematisk analys 

 

7 

(0) 

Fem teman framkom; 1. Drömmar om 

en underbar framtid 2. Oväntad 

verklighet 3. Svårigheter att acceptera 

4. Balansera fåfänga med 

livsprioriteringar 5. komma till rätta; 

ingen ånger. 

K 

I 

Freysteinson WM, 

Deutsch AS, 

Lewis C, Sisk A, 

Wuest L, Cesario 

SK 

2012 

USA 

The experience of 

viewing oneself in the 

mirror after a 

mastectomy  

Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att se sig 

själv i spegeln efter en 

mastektomi 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi, var 18 år och 

uppåt, engelsktalande. 

Datainsamling: 

Bandinspelade 

telefonintervjuer 

Analys: 

fenomenologiskt perspektiv 

analys 

 

20 

(8) 

Tre huvudteman framkom; 1. Min 

kropp 2. Mina tankar 3. Andra 

människor i min omgivning. 

Kvinnorna tyckte de var svårt att titta 

på operationsområdet och undvek 

spegeln. Kvinnorna kände att 

operationsområdet behövde döljas. 

K 

II 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 



VII 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Grogan S, 

Mechan J 

2016 

UK 

Body image after 

mastectomy: a 

thematic analysis of 

younger women`s 

written accounts  

Att undersöka yngre 

kvinnors 

kroppsuppfattning efter en 

mastektomi 

Design:  

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi pågrund av 

bröstcancer, var mellan 

19-45 år, 

Datainsamling: 

Frågeformulär, mest 

öppna frågor så kvinnor 

kunde skriva sina tankar 

och erfarenheter 

Analys: 

Tematisk analys 

 

49 

(0) 

Tre teman framkom; 1. Nedtonar estetik i 

förhållande till överlevnad av cancer: Kvinnor 

ansåg att överlevnad var viktigare än utseende. 

2. Kroppsligt självförtroende: Kvinnor uppgav 

att en mastektomi orsakat sämre självförtroende 

gällande deras kroppar. 3. Förändrad identitet: 

Vissa kvinnor uppgav att en mastektomi 

orsakat att de fått en ny identitet, andra kvinnor 

ansåg att identiteten inte påverkats 

K 

I 

Hill O, White 

K 

2008 

Australia  

 

Exploring women`s 

experiences of 

TRAM flap breast 

reconstruction after 

mastectomy for 

breast cancer 

Att utforska och beskriva 

kvinnors erfarenheter av 

bröstrekonstruktion gjord 

av kroppsegenvävnad efter 

en mastektomi 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

 

83 

(73) 

Tre teman framkom; 1. Att förlora ett bröst har 

betydelse 2. Att anpassa sig till en förändrad 

kroppsuppfattning, samt, 3. Att omidentifiera 

normalitet”.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



VIII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Koçan S, 

Gürsoy A 

2016 

Turkey 

Body image of 

women with breast 

cancer after 

mastectomy: a 

qualitative 

research 

Att skaffa ett hollistiskt 

och djupgående förståelse 

för hur mastektomi 

påverkar 

kroppsuppfattning hos 

kvinnor med bröstcancer 

Design:  

Kvalitativ studie 

Urval: 

Primär bröstcancer, informerade 

om diagnosen, genomgått 

mastektomi, inte genomgått 

bröstrekonstruktion, ålder 18-60 

år, pratade turkiska, ingen 

historia av psykisk ohälsa, inga 

andra problem med hälsan som 

kunde påverka 

kroppsuppfattningen 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

20 

(0) 

Fyra huvudteman: 1. Betydelsen av 

bröstet. 2. Mastektomi och jag. 3. Min 

kroppsuppfattning och min förändrade 

kroppsuppfattning. 4. Sociala livet. Många 

av deltagarna konstaterade att bröstet 

betydde femininitet, skönhet och 

moderskap. Betydelsen av mastektomi 

varierade från individ till individ. 

Kvinnorna använde negativa påståenden 

kring deras utseende. Deltagarna uppgav 

även att de inte kände sig hela, att hälften 

av dem sakandes. Kvinnorna uppgav att de 

föredrog lössittande kläder som dolde 

kroppen. Några av deltagarna sa att deras 

relation till maken blivit förändrad och att 

de avstod från sociala interaktioner. 

 

K 

I 

McKean LN, 

Newman EF & 

Adair P 

2013 

UK 

 

Feeling like me 

again: a grounded 

theory of the role 

of breast 

reconstruction 

surgery in self-

image. 

 

Att utveckla en teoretisk 

förståelse av kvinnors 

självbild efter en 

bröstrekonstruktion. 

 

Design:  

Kvalitativ studie 

Urval:  

Kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi. Kvinnorna skulle 

vara över 18 år 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade intervjuer 

Analys: 

Grounded theory 

 

10 

(0) 

 

Kvinnorna ansåg att en mastektomi inte 

enbart var att förlora ett bröst, utan även 

att det ledde till förlusten av delar utav 

identiteten. Bröstrekonstruktionen efter sin 

mastektomi var ett sätt för kvinnorna att 

känna sig som sig själva igen. 

 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IX 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Piot-Ziegler C, 

Sassi ML, Raffoul 

W, Delaloye JF 

2010 

Switzerland 

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact on identity: A 

qualitative study 

Att förstå konsekvenserna av en 

kroppsdekonstruktion, till följd av en 

mastektomi, på kroppslighet och 

identitet hos kvinnor med bröstcancer 

Design: 

Kvalitativ studie 

Urval: 

Kvinnor med 

bröstcancer som valt 

att genomgå 

mastektomi 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Tematisk analys 

 

19 

(0) 

Fem teman framkom; 

1. Sjukdom och mastektomi: 

En utmaning mot 

kroppsintegritet och 

kroppslighet. 

2. kroppsdekonstruktion: En 

utmaning av kvinnan identitet. 

3. Kroppsdekonstruktion och 

relationen till andra. 

4. Kroppsrekonstruktion: en 

identitetsutmaning. 

5. Omvärdera existentiella 

prioriteringar och omplacera 

en identitet 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


