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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Det insjuknar 

mellan 15-20 kvinnor i bröstcancer varje dag i Sverige. Den vanligaste behandlingen 

vid bröstcancer är kirurgiskt ingrepp, mastektomi. Kvinnor som genomgått 

mastektomi har erfarenheter av förändrad kroppsuppfattning och sexualitet. Syfte: 

Syftet är att beskriva kvinnors erfarenheter av sexualitet och kroppsuppfattning efter 

en mastektomi till följd av bröstcancer. Metod: Systematisk litteraturstudie 

användes för att besvara studiens syfte. Tio artiklar inkluderades, 

kvalitetsgranskades och analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen gjordes först enligt deduktiv ansats för att urskilja våra huvudkategorier. 

Resterande analys gjordes med induktiv ansats. Resultat: I studiens resultat 

framkom att kvinnor hade ett minskat sexuellt samliv efter mastektomin. Kvinnorna 

upplevde en förlust av kroppsdel vilket medförde att de kände sig onormala. 

Kvinnorna hade en rädsla för hur omgivningen skulle reagera på deras förändrade 

kroppar. De förändrade kropparna bidrog till en ny definition av identiteten. 

Betydande resurser som närstående och utbildning var avgörande för hur snabbt 

kvinnor återupptog det sexuella samlivet. Slutsats: De flesta kvinnors sexualitet och 

kroppsuppfattning förändrades efter mastektomin. Kvinnorna hade mindre sexuellt 

samliv och bröstförlusten medförde att de kände sig onormala. 
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1. Inledning  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Bara i Sverige insjuknar det mellan 

15-20 kvinnor varje dag i bröstcancer (Nystrand, 2012). Kirurgi har varit grunden för 

behandling av bröstcancer under 100 år och är fortfarande en vanlig behandlingsform (Järhult 

& Offenbartl, 2006). Vi har under arbete och verksamhetsförlagd utbildning mött kvinnor 

som har förlorat ett eller båda brösten till följd av bröstcancer. Vi har uppfattat olika 

upplevelser hos kvinnorna av att ha förlorat brösten. Som blivande sjuksköterskor är vi 

intresserade av att undersöka hur bröstcancersjuka kvinnors erfarenheter av sexualitet och 

kroppsuppfattning är efter mastektomi.   

 

Jag ber honom att inte smeka mitt bröst, mitt enda bröst. Det är klart att 

han frågar varför och jag tycker inte det är svårt att ge en förklaring: 

”Det är så att när du smeker mitt bröst som är kvar så känner jag så 

starkt att det andra är borta…”(Hållén, 2000, s. 2). 

 

 

2. Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs cancer, bröstcancer och aktuell behandling. Vi tar upp kvinnors 

erfarenheter av kroppsuppfattning och sexualitet efter mastektomibehandling. Begreppet 

omvårdnad skildras enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor samt Katie Erikssons omvårdnadsteori – Den lidande människan.  

 

2.1 Vad är cancer? 

Cancer är inte enbart en sjukdom utan ett samlingsnamn för en rad av sjukdomar (Einhorn & 

Sylwan, 2010). Normalt sker en kontrollerad celldelning i kroppen för tillväxt och utbyte av 

föråldrad vävnad. Cancer uppkommer när celldelningen rubbas och en tidigare frisk cell 

börjar dela sig okontrollerat. Den ohämmade celldelningen leder till en mängd av cancerceller 

som slutligen bildar en klump, en tumör. Vilken typ av cancer som uppstår bestäms av vart 

den okontrollerade celldelningen befinner sig i kroppen. Tumörer kan delas in i två kategorier, 

benign och malign tumör. Benigna tumörer är godartade och de kan bli stora men har inte 

förmågan att växa in i andra vävnader. Maligna tumörer är elakartade och de har däremot 



  
 

2 
 

förmågan att växa in i andra vävnader och organ. Maligna tumörer har även förmågan att 

sprida de sjuka cellerna via blod- och lymfbanan och på så sätt kan en metastas, dottertumör, 

uppkomma (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007; Einhorn & Sylwan, 

2010). 

 

2.2 Bröstcancer 

Det ställs fler än 7000 diagnoser av bröstcancer varje år i Sverige (Nyberg, 2012). Mellan 15-

20 kvinnor insjuknar varje dag i bröstcancer i Sverige. En fjärdedel av all cancer hos kvinnor 

är bröstcancer. Orsaken till bröstcancer är inte helt klarlagd. Troligtvis uppkommer 

bröstcancer av ett samband mellan flera olika faktorer såsom hereditet, hormonella faktorer, 

livsstil och yttre faktorer. Kvinnor med hereditet, ärftlighet, löper två till tre gånger högre risk 

att utveckla bröstcancer än kvinnor utan hereditet. Hormonella faktorer som kan påverka 

utvecklingen av bröstcancer är bland annat p-piller, östrogenbehandling vid klimakteriebesvär 

samt kvinnans nivåer av östrogen och progesteron i kroppen (Järhult & Offenbart, 2006; 

Nyberg, 2012). Menstruationsdebut i sena tonåren, ung ålder vid första barnets födelse, 

flerföderska samt amning har skyddande effekter mot att drabbas av bröstcancer. 

Livsstilsfaktorer kan handla om övervikt och alkoholkonsumtion samt yttre faktorer 

exempelvis joniserande strålning (Bergh et al., 2007). Det finns flera olika typer av 

bröstcancer men de två vanligaste typerna är duktal och lobulär bröstcancer. Duktal 

bröstcancer innebär att cancern börjar i mjölkgångarnas celler och vid lobulär bröstcancer 

uppstår cancern i mjölkkörtlarna (Nystrand, 2012). Det finns olika behandlingar för 

bröstcancer, behandlingen börjar oftast med ett kirurgiskt ingrepp (Sandelin, 2012). 

 

2.3 Kirurgisk behandling och påföljder vid bröstcancer 

Den viktigaste behandlingsmetoden vid bröstcancer är kirurgi och kallas för mastektomi 

(Järhult & Offenbart, 2006). Tumörer mindre än tre till fyra centimeter kan avlägsnas med 

bröstbevarande kirurgi, partiell mastektomi. Vid en partiell mastektomi avlägsnas tumören 

tillsammans med angränsande normal vävnad och vanligtvis axillymfkörtlarna. När cancern är 

utbredd används komplett mastektomi, även kallad ablatio. Det är ett kirurgiskt ingrepp då 

hela bröstkörteln avlägsnas samt borttagning av axillymfkörtlarna. I flertalet fall behöver inte 

hela bröstet avlägsnas (Almås & Myklebust Sørensen, 2002; Järhult & Offenbart, 2006; 

Nyberg, 2012). Kvinnor med en hög hereditet för bröstcancer och som kan påvisa en specifik 

gen för att utveckla bröstcancer kan få genomgå en profylaktisk mastektomi. Det innebär att 
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brösten operaras bort i förebyggande syfte utan förekomst av cancer (Berg et al., 2007). Vid 

spridning av cancern till axillymfkörtlarna kan det vara angeläget att sätta in så kallade 

tilläggsbehandlingar. Dessa behandlingsformer kan vara antiöstrogener, cytostatika eller 

strålbehandling och kan ges var för sig eller i kombination. En stor del av bröstopererade 

kvinnor får möjlighet att prova ut bröstprotes. Under tiden det operativa ingreppet läker finns 

det möjlighet till en tillfällig bröstprotes med vadd. Kvinnan får sedan prova ut en permanent 

bröstprotes när det operationssåret har läkt. De flesta proteser kan användas i vanlig behå. 

Vissa proteser är gjorda av silikonmaterial och kan fästas direkt på huden. Andra proteser 

fästs med ett band i kupan (Almås & Myklebust Sørensen, 2002; Järhult & Offenbart, 2006; 

Nyberg, 2012). Vid komplett mastektomi erbjuds även kvinnan plastikkirurgisk 

bröstrekonstruktion. Bröstrekonstruktion kan både göras i samband med mastektomin eller i 

ett senare skede beroende på omständigheter och eventuella tilläggsbehandlingar. 

Bröstrekonstruktion kan göras av proteser, vävnad från patienten eller en kombination av 

bägge teknikerna (Bergh et al. 2007). Kvinnor med bröstcancer får förutom kirurgisk 

behandling även omvårdnad av sjuksköterskan (Ingvar, 2004). 

 

2.4 Sjuksköterskans omvårdnad till kvinnor som genomgått mastektomi 

Patientens grundläggande behov, upplevelser och reaktioner på sitt sjukdomstillstånd är en del 

av begynnelsepunkten för omvårdnad. Omvårdnadsbehov uppstår när ålder, sjukdom eller 

yttre faktorer påverkar en människa så mycket att personens egna resurser inte längre räcker 

till. Patientens bristande resurser medför att hon inte kan tillgodose sina grundläggande behov 

eller hantera sina upplevelser och reaktioner (Kristoffersen Jahren, Nortvedt & Skaug, 2005). 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter på ett lyhört, empatiskt och 

respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska även kunna uppmärksamma och 

hantera förändringar i patientens psykiska samt fysiska tillstånd. Det är även viktigt att hon 

bemöter patientens sjukdomsupplevelse och lidande (Socialstyrelsen, 2005). En sjuksköterska 

ska även kunna bejaka patientens livsvärld (Birkler, 2007). Som sjuksköterska är det viktigt 

att visa kvinnan att man har tid att prata och ge råd och stöd. Kvinnan behöver också mycket 

stöd från sina anhöriga, särskilt från sin partner. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ser 

kvinnan och hennes partner likt en enhet för att kunna ge stöd till båda parter (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2010).  Sjuksköterskan ska även kunna informera samt inge stöd och 

trygghet till patienten under behandlingar. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har en 
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dialog för att motivera patienten att fullfölja behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma tecken på negativa känslor och behov att prata hos 

kvinnorna i samband med förlust av brösten. Det bör finnas en förståelse hos sjuksköterskan 

att det kan vara svårt för kvinnorna att acceptera bröstförlusten (Almås & Myklebust 

Sørensen, 2002). Vid förlust av brösten eller bröstet kan kvinnan känna sig oattraktiv vilket 

kan påverka sexualiteten (Gjersten, 2003).   

 

2.5  Begreppet sexualitet  

Sexualitet är en grundläggande del av att vara människa. Sexualitet omfattar begreppen kön, 

könsidentiteter, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och reproduktion. Det upplevs 

genom tankar, fantasier, värderingar, praktiker, roller och relationer. Ett samspel av bland 

annat psykologiska, sociala, ekonomiska, etiska, kulturella och religiösa faktorer påverkar 

sexualiteten (Hulter, 2004). Förutsättningen för en god hälsa är att människor har närhet till 

andra människor. Att uppskatta och bli uppskattad av någon är en viktig del i att vara 

människa. Uppmärksamheten kring sexualitetens betydelse för hälsa och livskvalitet har ökat 

de senaste åren. Dock finns det delade meningar om sexualitetens betydelse för hälsa och 

livskvalitet. Vissa människor hävdar att sexuell aktivitet är livsviktigt för både fysisk och 

psykisk hälsa. Andra menar däremot att det under längre och kortare perioder går att leva ett 

bra liv utan att vara sexuellt aktiv (Gamnes, 2005). Världshälsoorganisationen, WHO, 

definierar sexuell hälsa likt ett tillstånd av fysiskt, mentalt, emotionellt samt socialt 

välbefinnande relaterat till sexualitet, och inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller 

svaghet. Sexuell hälsa innefattar ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och 

sexuella relationer, där till möjligheten att erhålla trygga och njutbara sexuella erfarenheter, 

fria från förtryck, diskriminering och våld (WHO, 2012). En studie har visat att många 

kvinnor har svårigheter med sexualitet och sexuell funktion främst strax efter mastektomin 

(Fobair, Stewart, Chang, D’onofrio, Banks & Bloom, 2006). Bröstrekonstruktion är 

betydelsefullt för att återfå den sexuella funktionen (Bergh et al., 2007). I dagens samhälle ses 

brösten som en viktig del i kvinnans sexuella identitet (Almås & Myklebust Sørensen, 2002; 

Gamnes, 2005). En grundläggande del av en människas identitet är hennes kroppsuppfattning 

(Ghaderi & Parling, 2009). 



  
 

5 
 

 

2.6  Begreppet kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning är en inre bild av hur en människa tänker och tycker om sin kropp som 

bland annat utformas av kulturella och sociala faktorer (Bredin, 1999; Solvoll, 2005). 

Kroppsuppfattning utgörs av tankar, känslor, beteenden och perception. Tankar om kroppen 

handlar om hur människan bedömer och värderar sin kropp. Känslor om kroppen kan vara att 

människan känner missnöje med sin kropp. Beteende kan vara att man tittar sig i spegeln 

mycket eller sätter på sig pösiga kläder. Perception innebär hur människan uppfattar sin kropp 

via syn, känsla och lukt (Ghaderi & Parling, 2009). En bröstcancerdiagnos med följande 

behandling innebär alltid en fysisk förändring vilket påverkar en betydelsefull del av kvinnans 

kropp (Bergh et al., 2007). Kvinnobröstet är en viktig symbol för det feminina. Bröstet 

symboliserar även modersroll via amning (Gjersten, 2003). I en tidigare studie har det visat att 

kvinnor har upplevt förändrad kroppsuppfattning kring hela sin kropp och inte enbart vid det 

förlorade bröstet efter mastektomin (Bredin, 1999).  Kvinnorna i studien beskriver 

biverkningar i form av domningar, känslighet i huden, stelhet, ömhet, smärta och lymfödem i 

armarna. Biverkningar har varit en ständig påminnelse om mastektomin. Studien beskriver 

även att kvinnor upplevde att sjukvården ser brösten som något löstagbart och utbytbart men i 

själva verket kan brösten betyda mycket för kvinnorna (Bredin, 1999). Brösten är en del av 

kvinnans identitet och förlust av brösten kan medföra en känsla av att förlora sin identitet 

(Bredin, 1999; Gjersten, 2003). En känsla av förlust av något kan medföra ett lidande hos 

människan (Kristoffersen Jahren & Breievne, 2005).  

 

2.7 Katie Erikssons omvårdnadsteori - Den lidande människan  

Enligt Eriksson (1994) kan lidande innebära en prövning, en plåga, ett döende, något som för 

framåt, något lustgivande samt något belastande. Lidandet kan beskrivas likt en kamp mellan 

det onda och det goda vilket rubbar själens jämvikt. Kampen handlar om att kämpa eller ge 

upp och utgången beror på människans individuella förutsättningar. När lidandet tar överhand 

är det svårt för människan att förmedla sitt lidande till en annan människa. Lidandet består av 

de tre akterna; Bekräftande av lidandet, Själva lidandet och Försoningen. Att bekräfta en 

annan människas lidande innebär att se den lidande människan. Bekräftelsen kan ske genom 

en blick, ett ord eller en beröring. Själva lidandet innebär att den lidande människan får tid 

och rum att lida ut. Lidande handlar om att pendla mellan lidande och lust, hopp och 

hopplöshet. Den lidande människan vill ofta vara ensam när hon lider men vill samtidigt 
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uppleva gemenskap. Försoningen handlar om att skapa en ny helhet och en ny enhet av sitt 

liv. Det onda har accepteras och en ny meningsfull helhet träder in (Eriksson, 1994). 

Enligt Eriksson (1994) finns det olika former av lidande; sjukdomslindande, livslidande och 

vårdlidande. Vårdlidande är det onödiga lidande som patienten upplever bland annat 

kränkningar och utebliven vård av vårdpersonalen. Att kränka en patients värdighet kan 

innebära att nonchalera patienten. Livslidande handlar om konsekvenserna av att leva, hot 

mot sin existens som människa och kärlekslöshet. Sjukdomslidande är relaterat till sjukdom 

och behandling. Det innebär även en känsla av smärta och själsligt lidande förorsakad av 

sjukdomen. När en människas livssituation förändras till följd av allvarlig sjukdom eller 

funktionsförlust uppstår ofta en kris och ett lidande hos människan (Kristoffersen Jahren & 

Breievne, 2005).  

 

 

3. Problemformulering 

I Sverige drabbas 15-20 kvinnor varje dag av bröstcancer. Det är därmed den vanligaste 

cancerformen för kvinnor i Sverige (Nystrand, 2012).  Kirurgi har varit grunden för 

behandling av bröstcancer under 100 år och mastektomi är fortfarande en vanlig 

behandlingsform (Järhult & Offenbartl, 2006). Det bör finnas en förståelse hos sjuksköterskan 

att det kan vara svårt för kvinnorna att acceptera bröstförlusten efter mastektomin (Almås & 

Myklebust Sørensen, 2002). Förlusten av en kroppsdel kan medföra ett lidande hos 

människan (Kristoffersen Jahren & Breievne, 2005). Sjuksköterskan möter 

bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått mastektomi under hela vårdtiden. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge ett gott bemötande är det betydelsefullt att öka förståelsen för 

hur kvinnornas erfarenheter av kroppsuppfattning och sexualitet är efter mastektomi. Genom 

en ökad förståelse för kvinnornas erfarenheter har sjuksköterskan större möjlighet att ge god 

omvårdnad och lindra lidande. 

 

 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors erfarenheter av sexualitet och kroppsuppfattning efter en 

mastektomi till följd av bröstcancer.  
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5. Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie. I en systematisk litteraturstudie måste kriterier och 

metoder för sökning och urval vara tydligt beskrivna (Forsberg & Wengström, 2008). I 

metodavsnittet redogörs för inklusions- och exklusionskriterier, sökningsförfarande, 

kvalitetsgranskning samt analys. 

 

5.1  Inklusions- och exklusionskriterier  

Ett inklusionskriterie var kvinnor i alla åldrar som genomfört mastektomi till följd av 

bröstcancer. Vi valde vetenskapliga artiklar som skulle vara peer- reviewed, 

kvalitetsgranskade samt erhålla ett etiskt resonemang. Artiklar skrivna från 2001 till och med 

2011 inkluderades. Vi exkluderade artiklar skrivna på annat språk än engelska samt artiklar 

vilka handlade om profylaktiska mastektomier. 

 

5.2 Sökningsförfarande 

Artikelsökningen gjordes den 28 och 29 augusti 2012. De vetenskapliga artiklarna söktes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. I Cinahl och PsycINFO valdes att avgränsa 

sökningen med så kallade poster exempelvis kön, ålder och abstract tillgängligt (Forsberg & 

Wengström, 2008). I Cinahl och PsycINFO användes posterna kvinnligt kön, publiceringsår, 

abstract tillgängligt, språket engelska och peer–reviewed. I databasen PubMed gick det enbart 

att avgränsa till kvinnligt kön, publiceringsår och språket engelska av de utvalda posterna. När 

en artikel från PubMed skulle kontrolleras om den var peer-reviewed fick vi genom artikelns 

is-nummer undersöka i Ulrich´s Periodicals Directory om artikeln var publicerad i en 

vetenskaplig tidskrift. Vid sökning efter artiklar användes MESH-termer i databasen PubMed 

vilka enligt Forsberg & Wengström (2008) är ämnesord som innehåller subkategorier med 

synonymer av ordet. I Cinahl användes ”Cinahl Heading” och i PsycINFO användes 

”Thesaurus” vilka är motsvarande för MESH-termer i PubMed. De valda sökorden var breast 

neoplasms, mastectomy, body image och sexuality. Sökorden användes enskilt eller i 

kombinationer med den booleska operatoren ”AND”. Booleska operatorerna ”OR” och 

”NOT” användes inte. Vi fick många träffar på det enskilda sökordet och kombinationer av 

orden (bilaga I). Om antalet träffar var 139 eller mindre lästes samtliga titlar. Vid intressanta 

titlar lästes abstracten och utifrån intresseväckande abstract sparades artiklar vilka sedan lästes 

i fulltext. För ordet erfarenhet finns det ingen motsvarande MESH-term. Dock kontrollerades 

att inga artiklar hade missats och då användes ordet Experience som betyder erfarenhet på 
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engelska. Sökordet gav inget utökat resultat. Vi använde oss även av manuell sökning vilket 

enligt Forsberg och Wengström (2008) är att studera intressanta artiklars referenslista vilka 

rör det valda problemområdet. Det inkluderades en artikel vid manuell sökning, (se nr.5, 

bilaga IV).  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes två reviderade kvalitetsbedömningsprotokoll 

(bilaga II & III), en för kvantitativ- och en för kvalitativ metod. Våra utformade protokoll 

inspirerades från bilagor i Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Det enskilda protokollet 

består av frågor som besvaras av ja, nej eller vet ej. Originalprotokollen förändrades en aning 

genom att utforma frågor med beskrivande karaktär samt påståenden till ja-, nej- och vet ej- 

frågor. Artiklarna lästes igenom noggrant var för sig och därefter kvalitetsgranskade vi 

artiklarna tillsammans. 16 artiklar kvalitetsgranskades varav tio inkluderas till vår 

systematiska litteraturstudie, vilka erhöll medel till hög kvalitet. De sex exkluderade artiklarna 

besvarade inte vårt syfte eller saknade etiskt resonemang. De tio inkluderade artiklarna 

redovisas i artikelmatrisen (bilaga IV). Artikelmatrisen avser att ge en tydlig inblick kring de 

inkluderade artiklarna gällande författaren, publikationsår, syfte, metod, resultat samt 

kvaliteten på artikeln (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2011).     

 

5.4 Analys 

Vid analysen av artiklarna inspirerades innehållsanalysen utifrån Granheim och Lundman 

(2008). Innehållsanalys som vetenskaplig metod framställdes för att hantera stora mängder av 

data för att lättare kunna urskilja mönster och teman. Målet med en innehållsanalys är att 

beskriva och kvantifiera specificerade fenomen (Forsberg & Wengström, 2008; Lundman & 

Hällgren Granheim, 2008). I vårt fall, beskriva fenomenet kvinnors erfarenheter av sexualitet 

och kroppsuppfattning efter mastektomi tillföljd av bröstcancer. Vi har både utgått från 

deduktiv och induktiv ansats. Innehållsanalysen har gjorts på samtliga kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Vi började med att läsa artiklarnas resultat var för sig för att få en helhet. 

Vid analysprocessen delades artiklarna upp och vi analyserade fem artiklar var. Ur artiklarnas 

resultat plockades delar ut, meningsenheter, som svarade på vårt syfte. Med hjälp av våra 

språkkunskaper översattes meningsenheterna till svenska. Meningsenheterna kondenserades, 

vilket innebär en kortare text med samma innehåll och mer lätthanterlig. Därefter framställdes 

en kod genom abstraktion från en kondenserad meningsenhet för att få en snabb överblick på 
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innehållet (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Vid nästa steg byttes artiklar med 

varandra för att diskutera och reflektera den andra partnerns analys. Utifrån diskussionen kom 

vi fram till att vi skulle analysera en gång till, denna gång tillsammans. Post it-lappar 

användes i analysen där koder skrevs på respektive lapp. Lapparna parades ihop till sju 

underkategorier och två huvudkategorier. Huvudkategorin Kroppsuppfattning har 

underkategorierna: Förlust av kroppsdel, Känna sig onormal samt Påverkad identitet. Den 

andra huvudkategorin Sexualitet har underkategorierna: Förändrat sexuellt samliv, Erfarenhet 

av rädsla efter mastektomin, Betydelsen av resurser samt Vilja att allt ska vara som innan. 

Exempel på analysbearbetning på artiklarna visas i en tabell (bilaga V).   

 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier. Etiska överväganden innebär 

att endast inkludera artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté eller när författaren för 

ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengsröm, 2008). Etiska resonemang kan innebära 

informerat samtycke vilket betyder att deltagarna i studien har fått information om studien 

syfte och upplägg samt förstått den. Deltagaren ska även informeras att det är frivilligt att 

delta och att hon när som helst kan hoppa av studien. Ett etiskt resonemang är ett skydd för 

deltagarens autonomi för att säkerhetsställa att hon frivilligt deltar i studien och inte för att 

tillfredställa författaren (Rosberg, 2008). Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna 

uppmärksammade vi om artiklarna hade ett etiskt resonemang eller var godkända av en etisk 

kommitté. Artiklar där författarna inte hade förtydligat sitt etiska resonemang bestämde vi oss 

för att maila och fråga författarna. Dock fick vi inte svar av författarna. 

 

 

7. Resultat 

I nedanstående avsnitt redovisas resultatet i två kategorier; Sexualitet och Kroppsuppfattning. 

 

7.1 Sexualitet 

Under Sexualitet redovisas följande rubriker: Förändrat sexuellt samliv efter mastektomi, 

Erfarenheter av rädsla efter mastektomin, Betydelsen av kvinnans resurser samt En vilja att 

allt ska vara som innan. 
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7.1.1Förändrat sexuellt samliv efter mastektomi 

Många kvinnor hade erfarenheter av att det sexuella samlivet hade minskat efter mastektomi 

samt att det sexuella intresset hade minskat (Chamberlain Wilmoth, 2001; Takahashi et al., 

2007). Det sexuella intresset fick lida då bearbetningen av cancerdiagnosen fortfarande var 

centralt (Takahashi et al., 2005). Kvinnor som genomgått komplett mastektomi hade mindre 

sexuellt samliv efter operationen på grund av att de kände sig mer oattraktiva jämfört med 

kvinnor som genomgått partiell mastektomi (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 

2004). Nedsatt känsel i bröstet efter mastektomin medförde minskad sexuell lust. Det 

resulterade i att kvinnorna och deras partner hade minskat sexuellt samliv (Chamberlain 

Wilmoth, 2001; Takahashi et al., 2005). Förlusten av bröstvårtan kan vara svår då den delvis 

symboliserar sexuell stimulering (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). En kvinna 

beskrev att hennes partner hoppade över det kvarvarande bröstet i sexakten efter mastektomin 

vilket medförde en stark saknad av det borttagna bröstet (Takahashi et al., 2005). Kvinnorna 

fick obehagskänslor när partnern rörde kring det bortopererade bröstet (Takahashi et al., 2005; 

Takahashi et al., 2007). Obehagskänslorna påverkade koncentrationen av den sexuella 

njutningen och samlaget blev därmed indirekt smärtsamt. Fysisk lidande kunde påverka det 

sexuella samlivet lång tid efter behandlingen (Takahashi et al., 2005).  

 

Äldre kvinnor hade olika erfarenheter av sexualiteten efter mastektomin. Några äldre kvinnor 

hade förändrat sexuellt samliv efter mastektomin (Engel et al., 2004), medan andra inte hade 

förändrad sexualitet (Karabulut & Erci, 2009; Manganiello et al., 2011). En kvinna menade att 

orosmomenten angående det sexuella samlivet efter mastektomin inte hade så stor betydelse 

på grund av hennes ålder (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

7.1.2 Erfarenheter av rädsla efter mastektomin 

Kvinnor hade en rädsla för att partnerns sexuella attraktion skulle förändras efter 

mastektomin. De var rädda för att partnern inte skulle acceptera det förändrade bröstet, ärret 

och deras nya kroppar (Hill & White, 2008; Takahashi et al., 2005). Det resulterade i att de 

hade en rädsla att återuppta det sexuella samlivet (Takahashi et al., 2005). En del kvinnor 

kände tveksamhet att visa sig nakna inför partnern (Collins et al., 2011; Takahashi et al., 

2005; Takahashi et al., 2007). De beskrev att de hade kläder på sig under sexakten för att 

dölja sina förändrade kroppar. Det fanns även rädslor hos en del kvinnor att deras sexuella 

lust skulle förändras efter mastektomibehandlingen (Karabulut & Erci, 2009). Det fanns en 

osäkerhet och rädsla att prata om sexualitet trots att kvinnorna har sexuella förändringar 
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tillföljd av mastektomin. De få kvinnor som vågade prata om sina sexuella förändringar valde 

att prata med en väninna istället för vårdpersonal. En utökad information om eventuella 

sexuella förändringar som behandlingen kan orsaka önskades av kvinnorna (Takahashi et al., 

2007). 

 

7.1.3 Betydelsen av kvinnans resurser 

Kvinnor beskrev att deras resurser var avgörande för hur snabbt de återupptog det sexuella 

samlivet efter mastektomibehandlingen (Takahashi et al., 2005). Stärkta inre resurser som 

positiv kroppsuppfattning bibehöll den sexuella lusten efter behandling (Karabulut & Erci, 

2009). Yttre resurser i form av utbildning medförde en bättre hantering av emotionella 

funktioner kring sexualiteten (Manganiello et al., 2011). Anhöriga var även en betydande 

resurs vid hantering av sexuella förändringar då de gav stöd till kvinnorna (Chamberlain 

Wilmoth, 2001). En stödjande partner som accepterade kvinnans förändrade kropp hade en 

positiv inverkan på kvinnans sexualitet (Hill & White, 2008). Det kan medföra att kvinnan 

kände sig mer bekväm att visa sig naken inför partnern (Collins et al., 2011). En kvinna 

beskriver att hennes partner var väldigt stöttande och alltid uppmuntrade henne. För henne var 

partnern en betydande resurs (Chamberlain Wilmoth, 2001). Några kvinnor berättade att även 

om det sexuella samlivet med partnern förändrades behövde inte parets relation påverkas 

negativt (Takahashi et al., 2007). 

 

7.1.4 En vilja att allt ska vara som innan 

Kvinnor som tyckte det sexuella samlivet var en viktig del i partnerrelationen återupptog det 

också snabbare efter mastektomin (Takahashi et al., 2005; Takahashi et al., 2007). En kvinna 

berättade att hon återupptog det sexuella samlivet direkt efter hemgång från sjukhuset. För 

henne var det ett sätt att återfå förtroendet i relationen (Takahashi et al., 2005). Några uppgav 

att deras sexuella samliv var detsamma som innan mastektomin trots att den sexuella lusten 

hade minskat (Takahashi et al., 2007). En del kvinnor som erhöll bröstrekonstruktion efter 

mastektomin tyckte att det var ett betydelsefullt ingrepp vilket var avgörande för deras 

fortsatta sexuella samliv (Manganiello, A., Komura-Reberte, Miranda, & Manganiello C., 

2011; Piot-Ziegler et al., 2010). 
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7.2 Kroppsuppfattning 

Under kroppsuppfattning redovisas följande rubriker: Förlust av kroppsdel, Känna sig 

onormal samt Mastektomin påverkade kvinnans identitet. 

 

7.2.1 Förlust av kroppsdel 

Efter mastektomin blev brösten ett känsloladdat ämne. En kvinna uppgav att hon aldrig tyckt 

om sina bröst men nu blev hon medveten om den enorma förlusten (Piot-Ziegler et al., 2010). 

En annan kvinna uppgav att se ärret efter det bortagna bröstet i spegeln var mer chockerande 

än själva cancerdiagnosen (Takahashi et al., 2005). Bröstförlusten medförde en långvarig sorg 

och en känsla av förlorad helhet. Kvinnor kände sig missnöjda och nedstämda när de tänkte 

på den tomma platsen och såg ärret (Engel et al., 2004; Hill & White, 2008). Någon kvinna 

beskrev att hennes bröstprotes dolde bröstförlusten för omgivningen men för henne 

symboliserade protesen förlust (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor blev medvetna om de 

borttagna bröstens betydelse först efter mastektomin. Det hade en stor inverkan på deras 

kroppsuppfattning eftersom att de kände att brösten inte kommer bli detsamma (Hill & White, 

2008). Vissa kände dock en lättnad att ta bort det sjuka bröstet då det symboliserade cancer. 

Det gav en känsla av vinst mot cancern och kontroll över sin kropp igen (Piot-Ziegler et al., 

2010). Några kvinnor som hade gjort partiell mastektomi hade oförändrad kroppsuppfattning 

(Falk-Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså & Dahl, 2010).  

 

7.2.2 Känna sig onormal 

En del kvinnor beskrev att deras förändrade kroppsuppfattning efter mastektomin resulterade i 

känslor av att vara onormala och främmande i deras egna kroppar (Hill & White, 2008; Piot- 

Ziegler et al., 2010). De kämpade för att känna sig normala men kände sig ändå annorlunda 

(Hill & White, 2008). En kvinna kände sig som ett monster när hon visade sin nya kropp för 

sin partner (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna hade olika erfarenheter av sina förändrade 

kroppar. Några skämdes över sina kroppar och ville inte visa sig för någon (Collins et al., 

2011; Hill & White, 2008), medan andra inte skämdes alls för sina kroppar (Collins et al., 

2011). Några kvinnor kände missnöje med sina kroppar och utseenden efter mastektomin 

(Engel et al., 2004; Falk-Dahl et al., 2010). Det fanns även svårigheter att se sig nakna i 

spegeln (Falk-Dahl et al., 2010). Det förändrade utseendet berörde både den nakna och 

påklädda kroppen (Chamberlain Wilmoth, 2001). Den förändrade kroppen bidrog till ett 

missnöje med hur kläderna passade (Falk-Dahl et al., 2010; Collins et al., 2011). Kroppen 

doldes med stora plagg för att de var rädda att chockera andra människor och för att låta 
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omgivningen vara omedvetna om det borttagna bröstet (Chamberlain Wilmoth, 2001; Falk-

Dahl et al., 2010; Piot-Ziegler et al., 2010). Vissa kvinnor som dolde sin kropp kände dock att 

omgivningen kunde se den deformerade kroppen (Chamberlain Wilmoth, 2001).   

 

7.2.3  Mastektomin påverkade kvinnans identitet 

Mastektomin bidrog till fysiska förändringar som påverkade integritet och kvinnlighet. 

Kvinnorna fick en ny uppfattning om kroppen och blev medvetna om utseendets betydelse 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Mastektomin orsakade en ny definition om vad som var normalt, 

därmed fick de skapa en ny bild av sig själva (Chamberlain Wilmoth, 2001; Hill & White, 

2008). De kände sig mindre kvinnliga efter mastektomin (Chamberlain Wilmoth, 2001), 

eftersom bröstet ofta är en symbol för kvinnligheten (Chamberlain Wilmoth, 2001; Piot-

Ziegler et al., 2010; Takahashi et al., 2005). En kvinna uppfattade sig könlös efter 

mastektomin på grund av att det bortagna bröstet medförde en känsla av förlorad kvinnlighet 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Mastektomin påverkade bröstens symbolik bland annat moderskap 

och fruktbarhet. Det fanns en oro hos några kvinnor att de inte skulle kunna bli mammor och 

amma sina barn (Chamberlain Wilmoth, 2001; Piot-Ziegler et al., 2010). Några undvek att 

berätta för anhöriga om mastektomin då de var rädda att de skulle betraktas på ett nytt sätt och 

att de inte skulle bli sedda som kvinnor längre (Takahashi et al., 2005). 

 

 

8. Diskussion 

I nedanstående avsnitt följer två diskussionsdelar samt överförbarhet och trovärdighet av 

litteraturstudiens resultat. En del diskuterar metoden och en annan diskuterar resultatet.  

  

8.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer metodens styrkor och svagheter att skildras. Den systematiska 

litteraturstudiens trovärdighet och överförbarhet beskrivs även. 

 

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier diskuteras 

Det finns både för- och nackdelar med att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Peer-reviewed 

innebär att artiklarna är granskade av vetenskapligt utbildade experter inom området 

(Willman et al., 2011). Artiklarna som var peer-reviewed och inkluderades kan anses erhålla 

en hög kvalitet vilket kan öka trovärdigheten i litteraturstudien. Dock är vi medvetna att 
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artiklar kan gå igenom utan tillräcklig granskning. Forskningsfusk har uppmärksammats 

under senare år och därmed har det konstaterats att peer-reviwed inte garanterar en hög 

granskningskvalitet (Benos et al., 2007). Trovärdigheten kan styrkas genom att alla artiklar 

som inkluderades innehöll ett etiskt resonemang eller var granskade av en etisk kommitté. Vi 

anser det är en stark fördel då forskarna värnar om människan och den fria viljan. Enligt 

Willman et al., (2011) är en byggsten för humanvetenskapligt perspektiv att människan är en 

fri individ med autonomi. Det finns både för- och nackdelar med att exkludera artiklar 

publicerade tidigare än 2001. En av de fördelar vi har diskuterat var tidsintervallen på elva år, 

vilket anses vara tillräckligt brett och relevant för bröstcancerbehandlingens utveckling. Vår 

uppfattning är att bröstcancerbehandlingen inte har förändrats markant de senaste elva åren. 

Anledningen till tidsbegränsningen sattes vid 2001 avser att vi ville ha ett intervall på tio år 

samt hade en föreställning om att artiklar skrivna 2012 inte skulle hunnits publicerats i en 

vetenskaplig tidskrift. Nackdelar med tidsintervallet var att artiklar skrivna exempelvis 1999 

kunde ha en lika bra kvalité som en artikel skriven 2001 vilket kan minska trovärdigheten i 

litteraturstudien. Vid manuell sökning undersöktes de inkluderade artiklarnas referenslistor. I 

referenslistorna hittades artiklar skrivna i slutet av 90-talet som forskarna hade refererat till i 

sina bakgrunder, vilka upplevdes tillförlitliga. Det kan ha medfört att vi exkluderat en del 

artiklar med resultat som besvarade vårt syfte. Ett inklusionskriterie var kvinnor i alla åldrar 

vilket anses vara en fördel. Det skapar ett brett urval vilket fångar upp kvinnors olika 

erfarenheter i alla åldrar vilket kan öka trovärdigheten i litteraturstudien.   

Behandlingen profylaktisk mastektomi exkluderades för det besvarade inte litteraturstudiens 

syfte. 

 

8.1.2 Sökningsförfarandet diskuteras 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO vilka är specificerade på 

vårdvetenskapens områden. Databaserna är även rekommenderade av universitetets 

ämnesguider inom hälso- och sjukvårdsområdet. Cinahl täcker främst artiklar inom ämnet 

omvårdnad. PubMed har större fokusering på de medicinska områdena men innehåller även 

artiklar inom omvårdnad. PsycINFO innehåller främst psykologisk forskning inom medicin 

och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Posterna användes för att avgränsa sökningar 

och hjälpte oss att specificera vårt urval och syfte. ”Abstract tillgängligt” användes och kan 

vara både en styrka och svaghet. Ett tillgängligt abstract gav en snabb överblick på studiens 

metod och resultat. Nackdelen med att avgränsa med ett tillgängligt abstract är att kvalitativa 

artiklar kan falla bort då de ibland saknar abstract (Axelsson, 2008). Det kan minska 
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trovärdigheten i litteraturstudien. MESH-termer användes för att kunna täcka hela området 

med synonymer kring det valda begreppet vilket stärks enligt Willman et al. (2011). Utifrån 

MESH-termerna utformades sökord som var relevanta till litteraturstudiens syfte. Sökordet 

Breast neoplasms hade stort antal träffar vilket betyder att det finns mycket forskning kring 

det sökordet. För att avgränsa mot litteraturstudiens syfte valdes att kombinera de olika 

sökorden; Breast neoplasms, Mastectomy, Body image samt Sexuality. Booleska operatoren 

”AND” användes för att begränsa sökningen och ge ett smalare resultat (Forsberg & 

Wengström, 2008). Booleska operatoren ”OR” användes inte för att det skapar ett bredare 

resultat och det var inte relevant i sökningen. Booleska operatoren ”NOT” begränsar 

sökningen, exempelvis skulle sökningen ”Body image NOT Mastectomy” bara inkludera 

artiklar med Body image men inte artiklar med Mastectomy. Därför uteslöts även ”NOT” i 

sökningen. En kombination av sökord gav 139 träffar vilket vi tyckte var ett rimligt antal titlar 

att läsa. Under sökningsförfarandet användes manuell sökning, vilket är en stor fördel för att 

kompletterar databassökningen med artiklar som borde vara med i litteraturstudien (Axelsson, 

2008; Willman et al., 2011). Att göra en manuell sökning kan ge en ökad trovärdighet i 

litteraturstudien. För att utöka sökningen provades sökordet Experience eftersom 

litteraturstudiens syfte innefattar ordet erfarenhet. Artikelträffarna blev oförändrade jämfört 

med våra tidigare träffar. Därmed uteslöts detta sökningsförfarande och redovisning i 

sökningstabellerna. Anledningen till att det inte blev en utökad träff tror vi kan bero på att 

Experience inte är en MESH-term och då uteblir subkategorier och synonymer till sökordet. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i vår systematiska litteraturstudie. Att 

inkludera båda metoderna ger en inblick på olika perspektiv och bättre potential att förstå 

verkligheten (Axelsson, 2008). Därför kan det anses öka trovärdigheten att inkludera 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

 

8.1.3 Diskussion om kvalitetsgranskning 

Kvalitetsprotokollet valdes utifrån kriterierna överskådlighet och lätthanterlighet. Därför 

valde vi att inspireras av Willman et al. (2011) granskningsprotokoll för kvantitativ- och 

kvalitativ metod . Vi valde dock att revidera ett fåtal frågor i originalprotokollen. Frågor som 

reviderades hade beskrivande karaktär eller var utformade som ett påstående. Vi tycker det 

reviderade protokollet ger en bättre helhet och en generell överblick när alla frågor är 

utformade till ja-, nej, vet ej- frågor. Nackdelen med det kvantitativa protokollet är att det bara 

finns ett utformat originalprotokoll för kvantitativa artiklar. Det medför att en del frågor 

stämmer in på en forskningsmetod men inte på en annan vilket vi har tagit hänsyn till vid 
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kvalitetsgranskningen. Exempelvis kan frågan ”Är randomiseringsförfarande beskrivet?” vara 

irrelevant för en icke randomiserad studie. Granskningsprotokollen bör anpassas till varje 

unik studie, det vill säga att orginalprotokollen bör revideras för att passa aktuell studie 

(Willman et al., 2011). Vid granskningen väger vissa frågor tyngre än andra vilket har tagits 

hänsyn till vid kvalitetsgranskningen. Vid kvalitativ metod är kriterier som välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod viktiga 

(Willman et al., 2011). I kvantitativ metod väger kriterier som syfte, frågeställningar, design, 

urval, mätinstrument samt analys extra tungt (Forsberg & Wengström, 2008). Vår tanke var 

att exkludera artiklar som inte erhöll ovanstående kriterier under kvalitetsgranskningen. Det 

visade sig att alla våra 16 artiklar innehöll de kriterier som väger tyngre, därmed erhöll de 

medel till hög kvalitet. Dock valde vi att exkludera fem artiklar vilka inte besvarade vårt syfte 

samt en artikel som hade ett otydligt etiskt resonemang. Våra kunskaper i vetenskapliga 

metoder skulle kunna ha en del brister. Det skulle kunna påverka kvalitetsgranskningen och i 

sin tur resultatet vilket kan minska trovärdigheten. 

  

8.1.4 Analysdiskussion 

De inkluderade artiklarna översattes till engelska med hjälp av våra språkkunskaper. Det kan 

minska trovärdigheten i litteraturstudien eftersom engelska inte är vårt modersmål och 

översättningsfel kan förekomma. Deduktiv ansats användes i början för att dela upp materialet 

i de önskvärda kategorierna Sexualitet och Kroppsuppfattning. Vid resterande 

analysförfarande har induktiv ansats tillämpats för att urskilja underkategorier. Deduktiv 

ansats innebär att fokuseringen i analysförfarandet läggs på teorier, frågeställningar eller 

hypoteser (Backman, 2008). Induktiv ansats innebär att författarna samlar in fakta utan 

föreställningar och teorier för att utveckla nya mönster och begrepp. Induktiv analysmetod 

valdes till resterande analysförfarande eftersom vi ville bli medvetna om samband som inte 

var tydliga (Forsberg & Wengström, 2008). Vid diskussionen av våra individuella analyser 

uppmärksammades att vi inte hade gått tillräckligt djupt i analysen. Det visade sig att det 

fanns koder som föll utanför i en ”övrigt hög” och därför gjordes analysen en gång till då 

tillsammans, vilket skulle kunna öka litteraturstudiens trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Under det andra analysförfarandet skapades en ny förståelse och resultaten 

sågs på ett nytt sätt. Resultatet bröts ner i delar och ny helhet skapades. Att analysera flera 

gånger tror vi skapar en bättre och djupare helhet i det nya resultatet och det kan anses öka 

trovärdigheten. 
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8.2 Diskussion om studiens överförbarhet  

Överförbarheten av litteraturstudiens resultat till en annan kontext är beroende av variation, 

djup och innebördsrikedom i det insamlade materialet (Rosberg, 2008). För att överförbarhet 

ska vara möjlig förutsätts noggrann beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analys och 

kontext (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Det anses att överförbarhet är möjlig för att 

vi har tidsbegränsat publiceringen mellan 2001-2011 på forskningsartiklarna. Därmed 

innehåller litteraturstudiens resultat relativ ny kunskap som kan appliceras i dagens sjukvård. 

Att inkludera kvinnor i alla åldrar kan anses öka överförbarheten. Urvalet blir mer 

generaliserbart när både yngre och äldre kvinnors erfarenheter tas upp. Endast en svensk 

artikel inkluderades vilket kan vara en svaghet i överförbarheten då tanken är att 

litteraturstudiens resultat ska kunna användas inom svensk sjukvård. Att inkludera artiklar 

från olika länder skulle dock kunna öka överförbarheten då Sverige är ett mångkulturellt land. 

Emellertid har ingen artikel från Afrika används vilket kan vara en brist vid överförbarheten 

på kvinnor med afrikanskt påbrå. Samtidigt skulle det kunna vara en svaghet i 

överförbarheten att inkludera artiklar från andra länder till svensk sjukvård. Amerikanska 

forskningsresultat kan ge en skev bild då samma sjukvård kanske inte är tillgänglig för alla 

patienter eftersom de ofta bekostar sjukvården själva. I en japansk inkluderad artikel visade 

det att kvinnor upplevde informationsbrist i sjukvården om sexualitet. Det skulle kunna finnas 

kulturella skillnader mellan Sverige och Japan kring öppenheten att prata om sin sexualitet. 

 

8.3 Resultatdiskussion  

Syftet med systematiska litteraturstudien var att beskriva kvinnors erfarenheter av sexualitet 

och kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer. I resultatdiskussionen 

kommer de centrala och intressanta delarna i resultatet diskuteras i förhållande till 

sjuksköterskans omvårdnad samt Katie Erikssons omvårdnadsteori – Den lidande människan. 

 

8.3.1 Det sexuella samlivet fick lida 

Resultatet visar på att det sexuella samlivet förändrades för många av kvinnorna efter 

mastektomin. Det sexuella intresset fick lida efter mastektomin då bearbetningen av 

cancerdiagnosen fortfarande var central. Kvinnorna kan ha upplevt minskat sexuellt intresse 

då sjukdomen och dess konsekvenser fortfarande kan vara chockerande. Existentiella tankar 

kan antas förekomma då cancersjukdom ofta förknippas med liv och död. En människas 

existentiella tankar och känslor påverkar bland annat hennes livsvärld. För att sjuksköterskan 

ska förstå patientens livsvärld och ge god omvårdnad, bör hon undersöka världen inifrån en 
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lidande människas aspekt för att uppfatta världen på ett nytt sätt (Birkler, 2007). Genom att 

bekräfta patientens livsvärld tror vi sjuksköterskan kan bemöta de existentiella tankarna och 

bekräfta patienten som människa. Skam- och skuldkänslor av att ha misskött sin kropp kan 

uppkomma vid bearbetning av sjukdom och behandling (Eriksson, 1994).  Skamkänslor 

uppstår hos människan till följd av den bedömning hon själv gör. Skamkänslorna utgörs 

delvis av att människan jämför sig med världen och normer. Människan upplever då en 

underlägsenhet vilket får henne att känna sig som en dålig människa (Kristoffersen Jahren & 

Breievne, 2005). Skuldkänslor får människan att vilja försonas och hon kan få försoning 

genom att offra något. Genom att lida kan människan ersätta sin skuld. Människan behöver se 

en mening med sitt lidande för att bekräfta sin värdighet (Eriksson, 1994). Vi anser i enlighet 

med Eriksson (1994) att sjuksköterskan bör möta patientens lidande för att bekräfta patientens 

värdighet som människa.  

 

8.3.2 Information när tiden är mogen 

Varje människa som lider behöver tid och rum för att lida. Den lidande människan vill ofta 

vara ensam (Eriksson, 1994). För en god omvårdnad bör sjuksköterskan acceptera om 

kvinnan vill vara ensam och lida, men samtidigt vara närvarande för kvinnan. Därför anser vi 

att sjuksköterskan bör tänka på att kvinnan kanske inte är redo för information för hon 

behöver tid och rum att lida ut. Det är viktigt att ta hänsyn till vilken tidpunkt informationen 

ges och försäkra sig att patienten har förstått (Socialstyrelsen, 2005). Vi anser att det kan vara 

bra att ge både muntlig och skriftlig information regelbundet men lite i taget. Vi tror att när 

kvinnan känner sig redo är hon mottaglig för informationen. Det kan vara betydelsefullt att 

sjuksköterskan ger information om att det finns stödlinjer, forum, bloggar om cancer samt 

medlemskap för bröstcancerdrabbade. Cancerfonden har goda stödfunktioner för bland annat 

kvinnor med bröstcancer. Kvinnorna har en möjlighet att exempelvis kontakta en samtalsvän. 

En samtalsvän är en person med anknytning till bröstcancer som kvinnan kan utbyta tankar 

och erfarenheter med (Cancerfonden, 2012). 

 

8.3.3 Det sexuella samlivet påverkades på grund av att kvinnorna kände sig oattraktiva 

Ett annat resultat visade att kvinnor som genomgått komplett mastektomi hade ett minskat 

sexuellt samliv efter operationen på grund av att de kände sig oattraktiva jämfört med kvinnor 

som gjort partiell mastektomi. Det kan tänkas att komplett mastektomi upplevs mer som en 

stympning då hela bröstet avlägsnas. Stympning kan antas likt en stor kränkning och 

förnedring vilket enligt Eriksson (1994) är ett själsligt lidande till följd av behandlingen. 
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Sjuksköterskan ska ge omvårdnad genom en dialog för att stödja och vägleda patienten till 

delaktighet i behandling (Socialstyrelsen, 2005). Vi tror att det är viktigt att kvinnorna känner 

sig delaktiga under hela vårdförloppet. Det kan även vara viktigt att kvinnorna förstår vad 

som kommer hända efter mastektomin. Vi tror att det är betydelsefullt att sjuksköterskan 

berättar om vilka möjligheter det finns efter mastektomin, exempelvis vilka proteser det finns 

att tillgå samt att bröstrekonstruktioner ofta är möjliga. 

 

8.3.4 Bröstrekonstruktionen var värdefull för fortsatt sexuellt samliv 

Ett intressant resultat var att kvinnor som erhöll bröstrekonstruktion efter mastektomin 

upplevde ingreppet värdefullt för deras fortsatta sexuella samliv. Det kan tänkas bero på att 

kvinnorna återfår sin självbild och känner sig attraktiva igen. Enligt Bergh et al. (2007) återfår 

kvinnorna vilka erhållit bröstrekonstruktion den sexuella funktionen som kvinna och känner 

sig inte stympade längre. Vi tror att bröstrekonstruktion kan vara betydande för kvinnans 

sexualitet. I dagens samhälle symboliserar brösten kvinnans sexualitet (Almås & Myklebust 

Sørensen, 2002; Gamnes, 2005), och vi tror att brösten kan vara en viktig del i den sexuella 

njutningen.  

 

8.3.5 Bröstförlusten och lidandet förändrade identiteten 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde en förlust av brösten efter mastektomin. De kände 

sig onormala och främmande i sina egna kroppar.  

En människa som upplever sig hel kan plötsligt känna en upplösning av identiteten som hel 

människa (Eriksson, 1994). Troligtvis kan kvinnorna uppleva att mastektomin orsakar en 

känsla av tomhet och att de förlorar en del av sig själva. Känslan att känna sig främmande i 

sin egen kropp kan möjligtvis bero på att utseendet och därmed deras identitet som kvinna 

förändrades. I lidandet finns en sorg över det människan förlorat och det medför att lidandet 

förvandlar människans identitet (Eriksson, 1994). Det kan tänkas vara viktigt att 

sjuksköterskan vågar bemöta kvinnornas erfarenheter och sorg för att lindra lidandet 

bröstförlusten kan medföra. Sjuksköterskan bör ge god omvårdnad genom att bemöta och 

bekräfta lidande samt lindra lidandet så långt det är möjligt (Socialstyrelsen, 2005). En blick, 

en beröring eller ett ord är olika sätt att bekräfta ett lidande (Eriksson, 1994).   

 

8.3.6 En förlorad kvinnlighet påverkade identiteten 

Ett annat resultat visade att vissa kvinnor kände en förlorad kvinnlighet. Det medförde att de 

fick en ny uppfattning om kroppen och därmed påverkades identiteten hos kvinnorna. Det kan 
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möjligen vara svårt att uppleva en förlorad kvinnlighet eftersom att vara kvinna kan utgöra en 

del av identiteten. Förlusten är en påtvingad förändring av det naturliga vilket enligt Eriksson 

(1994) kan ta lång tid att hantera. Mastektomi kan anses som en påtvingad förändring vilket 

kvinnan fått välja för att överleva. Att acceptera sig själv och få en förändrad identitet kan 

antas vara svårt om kvinnan var nöjd med den hon var innan. Vid sjukdom och förlust av 

kroppsfunktion förändras patientens självbild och identitet. För att hitta sig själv igen måste 

kvinnan förlikas med sin förlorade kvinnlighet för att finna en ny identitet. Det är 

sjuksköterskans roll att hjälpa kvinnorna i processen att finna en ny identitet (Birkler, 2007). I 

enlighet med Birkler (2007) och Socialstyrelsen (2005) kan sjuksköterskan ge god omvårdnad 

genom empati, förståelse samt lyhördhet på patientens berättelse för att hjälpa kvinnorna att 

hitta sig själva.   

 

8.3.7 Kroppen upplevs på flera olika sätt 

Resultatet visade även att kvinnorna hade olika erfarenheter kring sina förändrade kroppar. En 

del kvinnor skämdes över sina kroppar efter mastektomin medan andra inte skämdes alls. 

Kanske kan det bero på att vissa kvinnor värderar utseendet mer än andra. Vi tror att brösten 

kan vara betydande för ett kvinnligt utseende. När utseendet förändras kan en del av kvinnans 

livsvärld rubbas vilket enligt Eriksson (1994) innebär ett lidande. En annan aspekt som kan 

tänkas påverka erfarenheten av det förändrade utseendet kan vara kvinnans tidigare 

motgångar i livet. Har kvinnan förlorat många närstående kanske hon lättare accepterar sin 

förändrade kropp för hon är tacksam för att hon har överlevt. Att acceptera förlusten medför 

en resurs att hantera påfrestningar bättre men det finns fortfarande ett lidande (Kristoffersen 

Jahren & Breievne, 2005). Det kan därför vara väsentligt att sjuksköterskan inte har några 

föreställningar att de kvinnor som accepterar förlusten inte upplever lidande. Vid ett lidande 

bör sjuksköterskan ge omvårdnad genom att uppmuntra, stödja, trösta samt förmedla hopp för 

att lindra lidandet (Eriksson, 1994). Hoppet är avgörande för hur människor hanterar sin 

livssituation när de upplever en förlust och ett lidande (Kristoffersen Jahren & Breievne, 

2005). 

 

8.3.8 Trygghet var betydelsefullt vid återhämtningen efter mastektomin 

Ett resultat visade att några kvinnor upplevde att deras sexuella samliv inte hade minskat efter 

mastektomin trots att den sexuella lusten hade minskat. Det skulle kunna anses som en vilja 

att allt ska vara som det var innan insjuknandet. Kanske är kvinnorna rädda för förändringar i 

partnerrelationen. En annan anledning till att vilja att allt ska vara som innan insjuknandet kan 
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vara att kvinnorna inte vill att cancern och dess konsekvenser ska stoppa dem att leva vidare 

normalt. Det kan möjligen vara en trygghet som leder till ett minskat lidande att vilja att allt 

ska vara som innan. Enligt Thorsen (2005) är trygghet ett grundläggande behov för 

människans välbefinnande.  

Resultatet visade även att kvinnor som hade resurser i form av närstående hade lättare att 

hantera sexuella förändringar efter mastektomin. Sjuksköterskan bör för att ge god omvårdnad 

se och bekräfta närstående för att kunna möjliggöra deras delaktighet i dess anhöriges vård 

(Socialstyrelsen, 2005). Vissa kvinnor kan tänkas ha lättare att återhämta sig från 

mastektomin om de har trygghet och kärlek från betydande resurser som närstående. Kärlek är 

en grundpelare för att lindra lidande. Att känna sig älskad, bekräftad och förstådd är viktiga 

aspekter för att lindra lidande (Eriksson, 1994).  

 

8.3.9 Tankar om resurser och ekokarta 

Det framkom även i resultatet att utbildning var en betydande resurs för att hantera 

känslomässiga tankar kring sexualiteten efter mastektomin. Utbildning har en positiv inverkan 

på människans sociala nätvärk (Smedbye, 2005). Det kan då antas att välutbildade kvinnor 

upplever stöd och bekräftelse från människor i omgivningen vilket enligt Eriksson (1994) 

lindrar lidandet. Sjuksköterskan bör tänka på resursernas betydelser för hantering av sjukdom 

och dess konsekvenser (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan kan bland annat genomföra en 

ekokarta för att identifiera kvinnans betydande resurser. En ekokarta är en översiktskarta som 

används av sjuksköterskan för att urskilja kvinnans intressen, sociala nätverk, arbete och 

religion (Wright & Leahey, 2009). 

 

8.3.10 Rädsla att prata om sexualitet och önskan om utökad information 

I resultatet framkom det att kvinnorna var rädda att prata om sexualitet med vårdpersonalen. 

En del kvinnor valde att prata med väninnor och systrar medan andra inte pratade med någon. 

Det kan tänkas att många kvinnor tycker att det är svårt att prata om sexualitet. Vi tror att 

sexualitet kan vara svårt att prata om eftersom det är intimt och ibland tabubelag. De kvinnor 

som valde att inte prata om sin förändrade sexualitet kan ändå ha ett behov av att prata med 

någon. Att som sjuksköterska våga fråga och lyssna bekräftar patientens värdighet och 

minskar därmed lidandet (Eriksson, 1994). 

I resultatet framkom det även att kvinnorna önskade utökad information om eventuella 

sexuella förändringar efter mastektomin. Det kan tyda på att det finns en informationsbrist i 

dagens sjukvård. Bristande information kan innebära utebliven vård vilket medför ett lidande 
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för kvinnan (Eriksson, 1994). Vi tror att kunskap kring sexualitet kan vara en brist hos 

sjuksköterskan. Det kan möjligtvis vara ett underprioriterat ämne i den kliniska verksamheten 

och sjuksköterskeutbildningen. Det tror vi kan leda till att sjuksköterskan blir osäker och 

otrygg att prata om sexualitet. Troligtvis kan sjuksköterskan vara rädd att inkräkta på 

kvinnans privatliv. Om kvinnan upplever att sjuksköterskan går för djupt in på hennes 

privatliv kan kvinnan känna sig kränkt. Det kan medföra minskad tillit till sjuksköterskan. 

Den lidande människan behöver en person den känner tillit för att våga delge sina innersta 

tankar (Eriksson, 1994). 

 

8.3.11 Sexualiteten var betydelsefull oavsett ålder 

Ett resultat visade att det finns olika upplevelser kring sexualiteten efter mastektomi hos äldre 

kvinnor. Vissa äldre kvinnor kunde ha en förändrad sexualitet medan andra inte upplevde 

några förändringar alls. Det kan finnas föreställningar hos sjuksköterskan om att sexualitet 

inte är ett prioriterat ämne hos äldre människor. Om sjuksköterskan har en bristande förmåga 

att se patientens behov innebär det ett lidande för patienten (Eriksson, 1994). Det kan därmed 

vara viktigt att belysa att sjuksköterskan ska se till individens behov oavsett kvinnans ålder, 

för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad. Sjuksköterskan bör även uppmärksamma individer 

som inte uttrycker behov av stöd (Socialstyrelsen, 2005). Kvinnorna kan möjligen uppleva det 

svårt att prata om sexualitet, därför tycker vi att det är sjuksköterskans ansvar att våga ta upp 

ämnet.   

 

9. Slutsatser 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter av sexualitet och 

kroppsuppfattning efter mastektomi till följd av bröstcancer. Det bör finnas en förståelse hos 

sjuksköterskan att det kan vara svårt för kvinnorna att acceptera bröstförlusten. Förlusten kan 

medföra ett lidande hos kvinnorna. Utifrån litteraturstudiens resultat dras slutsatsen att de 

flesta kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet förändrades efter en mastektomibehandling. 

En stor del av kvinnorna hade en rädsla för hur omgivningen skulle reagera på den nya 

kroppen. Att förlora brösten medförde att kvinnorna kände sig onormala. Efter mastektomin 

hade kvinnorna även ett minskat sexuellt samliv. Att som sjuksköterska bekräfta lidandet samt 

förmedla hopp, tro och tröst är viktigt för att lindra lidandet. 
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10. Förslag på fortsatt forskning 

I litteraturstudien framkom att kvinnorna upplevde det svårt att prata om sexualitet. De få 

kvinnor som vågade prata vände sig till väninnor och systrar men inte till vårdpersonal. Är 

informationen och stödet från sjukvården bristfällig? Är sexualitet ett ämne som 

sjuksköterskan har svårt att ta upp? Det är av intresse för vidare forskning hur kvinnor som 

genomgått mastektomi upplever informationen och stödet som ges kring sexualitet av 

sjukvården. Kan informationen förändras eller förbättras och i så fall kan kvinnorna hantera 

den förändrade sexualiteten bättre?   
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Bilaga I  

 

 

 

Sökningstabeller  
 

Tabell I – Sökning i databasen Cinahl, 120828 och 120829. 

Nr 

 

Sökord Antal  

träffar 

Antal  

lästa titlar 

Antal 

lästa abstract 

Antal  

lästa artklar 

Antal 

kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artikel-

nummer i 

matris * 

 

S1 Breast 

Neoplasms 

 

8400      

S2 Mastectomy 

 

596      

S3 Body image 

 

1426      

S4 Sexuality 

 

3386      

S5 S1 AND S3 

AND S4 

31 31 11 1 1 (10.) 

S6 S1 AND S2 

AND S4 

8 8 4 2 1 9. 

S7 S1 AND S2 

AND S3 

30 30 10 3 2 3. 6.   

S8 S2 AND S3 

 

43 11 3 3 2 (3.)(6.) 

S9 S2 AND S3 

AND S4 

7 7 7    

S10 S2 AND S4 

 

11 11 7 2 2 7. (9.) 

S 11 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 

5 5 5    



 

 
 

Tabell II – Sökning i databasen Pubmed, 120828 och 120829. 

Nr 

 

Sökord Antal  

träffar 

Antal  

lästa titlar 

Antal 

lästa abstract 

Antal  

lästa artklar 

Antal 

kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artikel-

nummer i 

matris * 

S1 Breast 

Neoplasms 

77463 

 

 

     

S2 Mastectomy 7525 

 

     

S3 Body image 4228 

 

     

S4 Sexuality 5705 

 

     

S5 S1 AND S3 

AND S4 

 

30 30 8 2 2 1. 10. 

S6 S1 AND S2 

AND S4 

24 24 15 4 2  

S7 S1 AND S2 

AND S3 

121 121 15 7 7  2. 4.(3.)(5.) 

(6.)(7.) (8.) 

S8 S2 AND S3 

 

139 139 7 7 7 8. (2.) (3.)(4.) 

(5.) (6.)(7.) 

S9 S2 AND S3 

AND S4 

15 15 11 4 4  

S10  S2 AND S4 

 

24 22 10 5 3  

S 11 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 

14 14 9 2 2  



 

 
 

Tabell III – Sökning i databasen PhycINFO, 120828 och 120829.  

Nr 

 

Sökord Antal  

träffar 

Antal  

lästa titlar 

Antal 

lästa abstract 

Antal  

lästa artklar 

Antal 

kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artikel-

nummer i 

matris * 

S1 Breast 

Neoplasms 

 

3538      

S2 Mastectomy 

 

92      

S3 Body image 

 

3028      (4.)(6.) 

S4 Sexuality 

 

1889       

S5 S1 AND S3 

AND S4 

0      

S6 S1 AND S2 

AND S4 

2 2 2 2 2 (7.) 

S7 S1 AND S2 

AND S3 

4 4 4 1 1  
6. 

S8 S2 AND S3 

 

6 6 3 1 1 (6.) 

S9 S2 AND S3 

AND S4 

0      

S10 S2 AND S4 

 

2 2 2 2 2 (7.) 

S11 S1 AND S2 

AND S3 AND 

S4 

0      

* Inkluderade artiklar har fetmakerade artikelnummer, i de kombinationer av sökord som de hittades vid första sökning i respektive databas. 

( ) = Den inkluderade artikeln finns dessutom under följande sökordskombinationer . 
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Reviderat protokoll för kvalitetsbedömning - kvantitativ metod 

Original hämtat från: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad - En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

 

Finns beskrivning av forskningsmetod?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Deltagarnas:  Antal   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 Ålder   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 Man/Kvinna   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är exklusioner/inklusioner adekvata?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är syfte angivet tydligt?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är urvalsförfarande beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är urval representativ?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är randomiseringsförfarande beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är grupperna likvärdiga vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de  

randomiserades till?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Ingick blindning av patienter?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Ingick blindning av vårdare?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Ingick blindning av forskare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är borfallanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är bortfallstorlek beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är statistikmetod adekvat framställd?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Erhålls etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är instrumenten reliabla?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är resultatet generaliserbart?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Kvalitetsbedömning: 

  Hög    Medel        Låg  

     

Modellen anpassas till varje unik studie och irrelevanta frågor exkluderas. 
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Reviderat protokoll för kvalitetsbedömning – kvalitativ metod 

Original hämtat från: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad - En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

 

Är metodval beskrivet?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Är studiens syfte tydligt angivet?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Deltagarnas:  Antal   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 Ålder   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 Man/Kvinna   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är kontexten presenterad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Erhålls ett etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är urvalet relevant?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är urvalet strategiskt?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är datainsamlingen tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är analysen tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är resultatet logiskt och begripligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är datamättnad uppnått?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är analysmättnad uppnått?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är resultatet redovisat i förhållande till en 

 teoretiskreferensram?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Genereras teori?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är huvudfynd som fenomen/upplevelse/mening 

 beskrivet?    □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Är beskrivning/analys adekvat  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Kvalitetsbedömning: 

  Hög    Medel        Låg  

  

 

Modellen anpassas till varje unik studie och irrelevanta frågor exkluderas. 
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Artikelmatris  

                        
Nr. Publikationsår 

Land 

Tidskrift 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. 2001 

USA 

Cancer Nursing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamberlain 

Wilmoth, M. 

The Aftermath of 

Breast Cancer: 

An Altered 

Sexual Self 

Att beskriva aspekter 

av sexualitet som var 

viktiga för kvinnor 

efter 

bröstcancerbehandling. 

 

 
 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design. 

18 kvinnor mellan 

35-68 år. 

En timme långa 

intervjuer. 

Grounded theory 

analys. 

 

 

Kvinnorna upplevde ett 

förändrat utseende när de 

både var klädda och 

nakna. Kvinnorna kände 

sig mindre kvinnliga och 

hade nedsatt sexuell lust 

till följd av nedsatt känsel 

i brösten. 

Hög 

2. 2011 

USA 

Breast Cancer 

Res Treat 

 

Collins, KK. et 

al. 

 

Effects of breast 

cancer surgery 

and surgical side 

effects on body 

image over time. 

Att undersöka 

bröstcancerpatienters 

kroppsuppfattning  

över tid till följd av 

olika kirurgiska 

behandlingar, dess 

biverkningar samt att 

undersöka samband 

mellan 

kroppsuppfattning och 

olika kirurgiska 

behandlingar. 

 

 

 

 

Kvantitativ metod. 
Longitudinell-. 

Tvärsnittsstudie. 

Prospektiv studie. 
Telefonintervjuer 

efter ett utformat 

frågeformulär som 

genomfördes under 

fyra olika tillfällen. 

514 kvinnor 

fullföljde alla fyra 

intervjuerna.  

Patienternas erfarenheter 

av biverkningar till följd 

av kirurgisk behandling 

var orsaken till sämre 

kroppsuppfattning. Efter 

två år skiljde sig inte 

kroppsuppfattningen 

mellan de som genomgått 

partiell mastektomi och 

komplett med 

bröstrekonstruktion.  

 

 

Medel 



 

 
 

3. 2004 

Tyskland 

The Breast 

Journal 

Engel, J., Kerr, 

J., Schlesinger-

Raab, A., 

Sauer, H., & 

Hölzel, D. 

 

Quality of Life 

Following 

Breast-

Conserving 

Therapy or 

Mastectomy: 

Results of a 5-

Year Prospective 

Study 

Att långsiktigt jämföra 

livskvalitet för 

bröstcancerpatienter i 

tre olika åldersgrupper 

som genomgått partiell 

eller komplett 

mastektomi 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv 

kohortstudie, 

Longitudinell analys. 

990 kvinnor i tre 

olika åldersgrupper 

deltog sammanlagt i 

studien. Ett 

frågeformulär 

beståendes av tre 

delar utdelades med 

jämna mellanrum 

under fem års tid, 

med start sex 

månader efter 

avslutad behandling.  

Kvinnor som genomgått 

komplett mastektomi 

hade lägre poäng i varje 

åldersgrupp för social, 

emotionell och fysisk 

funktion, sexuell aktivitet 

och global livskvalitet. 

Kvinnor i den äldre 

åldersgruppen påverkades 

lika mycket av förändrad 

kroppsuppfattning som 

yngre kvinnor. 

Hög 

4. 2010 

Norge / Sverige 

Cancer 

 

 

 

 

 

 

 

  

Falk Dahl, 

C.A., 

Reinertsen, 

K.V., Nesvold, 

I-L., Fosså, 

S.D., & Dahl, 

A.A. 

A Study of Body 

Image in Long-

Term Breast 

Cancer Survivors 

Att undersöka olika 

aspekter av 

kroppsuppfattning 

över tid hos kvinnor 

som har överlevt 

bröstcancer. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittsstudie med 

Longitudinell design.  

248 kvinnor 

fullföljde studien 

genom att svara på 

frågeformulär. 

 

Studien visade att 

förändrad psykisk hälsa, 

självskattad hälsa, och 

livskvalitet efter komplett 

mastektomi 

var associerade med en 

sämre kroppsuppfattning. 

Men samtidigt visade 

studien att poäng av 

kroppsuppfattningen hos 

kvinnorna som gjort 

partiell mastektomi skilde 

väldigt lite från 

kontrollgruppen som inte 

hade haft cancer. 

 

Hög 



 

 
 

5. 2008 

Australien 

Oncology 

nursing forum 

Hill, O., & 

White, K.  

 

Exploring 

women’s 

experiences of 

TRAM flap 

breast 

reconstruction 

after mastectomy 

for breast cancer.  

 

Att beskriva kvinnors 

erfarenheter av sin 

TRAM- 

rekonstruktion efter en 

mastektomi 

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

10 kvinnor 

intervjuades 

individuellt samt 8 av 

10 kvinnor fick 

senare genomföra en 

semistrukturerad 

fokusgruppintervju. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

 

 

. 

Kvinnorna blev 

förvånade hur mycket 

mastektomin påverkade 

dem. De kände sig 

otillfreds med sina nya 

kroppar och undvek att 

visa sig nakna. Kvinnorna 

som fick 

bröstrekonstruktion fick 

till följd bättre 

kroppsuppfattning och 

självkänsla. 

Hög 

6. 2009 

Turkiet 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology 

Karabulut, N., 

& Erci, B. 

Sexual Desire 

and Satisfaction 

in Sexual Life 

Affecting Factors 

in Breast Cancer 

Survivors 

After 

Att undersöka 

inverkan av 

behandling och 

personlighetsdrag samt 

behovet av stöd av 

kvinnlighet och 

kroppsuppfattning i 

samband med sexuell 

lust och sexuell 

tillfredsställelse för 

kvinnor med 

bröstcancer. 

 

 

 

 

 

Kvantiativ metod. 

Deskriptiv design. 

123 gifta kvinnor 

som genomfört en 

tidigare mastektomi 

svarade på enkäter 

bland annat om 

behandlingen, 

personlighet, 

kroppsuppfattning, 

sexuell lust. 

 

 

 

 

 

Det framkom i studien att 

den sexuella lusten bland 

kvinnorna var låg och de 

var delvis nöjda med sitt 

Sexuella samliv. Det 

framkom även att 

kvinnorna var i behov av 

stöd kring deras 

kvinnlighet och 

kroppsuppfattning. 

Hög 



 

 
 

7. 2011 

Brazil 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Manganiello, 

A., Komura-

Reberte, L., 

Miranda, C., & 

Manganiello, 

C. 

Sexuality and 

quality of life of 

breast cancer 

patients post 

mastectomy 

Att utvärdera den 

sexuella funktionen 

hos 

bröstcancerpatienter 

efter mastektomi 

associerat till 

livskvalitet, personliga 

egenskaper hos 

kvinnor och deras 

partners, 

bröstrekonstruktion, 

cancerstadium samt 

tilläggsbehandlingar. 

 

 

Kvantitativ metod. 

100 kvinnor. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvinnorna besvarade 

enkäter kring 

sociodemografisk 

och medicinska 

följder efter 

behandlingen. 

Beskrivande statistisk 

analys. 

Det framkom att kvinnor 

kände emotionella och 

fysiska aspekter såsom 

smärta efter mastektomin. 

Kvinnor sexualitet 

påverkades negativt om 

hon hade låg 

utbildningsnivå eller inte 

genomgick 

bröstrekonstruktion. 

Medel 

8. 2010 

Schweiz  

The British 

Journal of Health 

Psychology 

 Piot-Ziegler, 

C., Sassi, M-

L., Raffoul, 

W., &  

Delaloye, J-F. 

Mastectomy, 

body 

deconstruction, 

and impact 

on identity: A 

qualitative study 

Att undersöka 

kvinnors upplevelser 

av mastektomin samt 

att undersöka 

mastektomins 

påverkan på 

kroppsuppfattning och 

identitet hos kvinnor 

med 

bröstcancer. 

 

Kvalitativ metod. 

19 kvinnor. 

Tre 

semistrukturerade 

intervjuer; en intervju 

strax efter 

mastektomin, en före 

bröstrekonstruktionen 

och en intervju efter 

rekonstruktionen. 

Tematisik 

analysmetod 

 

 

 

 

 

Bröstcancerdrabbade 

kvinnor ställs mot svåra 

utmaningar av sin 

integritet efter en 

mastektomi. Mastektomin 

genererar traumatiserande 

erfarenheter som 

personlig oro och social 

osäkerhet. 

En förändrad kroppsbild 

efter mastektomi 

påverkar känslan av att 

förlora sin kvinnlighet. 

 

 

 

 

Hög 



 

 
 

9. 2007 

Japan 

Psycho-

Oncology 

Takahashi, M. 

et al. 

 

Impact of breast 

cancer diagnosis 

and treatment on 

women’s  

sexuality: a 

survey of 

Japanese patients 

Att undersökta hur 

sexuella förändringar 

upplevs av 

bröstcancerpatienter i 

Japan efter kirurgisk 

behandling, samt 

undersöka kvinnornas 

informationsbehov om 

sexuella förändringar. 

Kvantitativ metod. 

Tvärsnittstudie. 

85 kvinnor. 

Enkätundersökning, 

sociodemografiska, 

medicinska frågor 

samt frågor kring 

sexualitet. 

Statistisk analys. 

Undersökningen visade 

att majoriteten (85,9%) 

av de kvinnor som var 

sexuellt aktiva före 

operation återupptog 

samlivet efter 

bröstcancerbehandlingen. 

De flesta av kvinnorna 

som återupptog samlivet 

upplevde sexuella 

förändringar och nästan 

60 % svarade att det 

sexuella samlivet minskat 

jämfört med före 

operation. 

 

Hög 

10. 2005 

Japan 

Social Science & 

Medicine 

Takahashi, M. 

et al. 

 

 

Sexuality after 

breast cancer 

treatment: 

Changes and 

coping 

strategies among 

Japanese 

survivors 

Att undersöka 

japanska kvinnors 

upplevelser av 

sexualitet till följd av 

bröstcancerbehandling 

och att titta på effekten 

av vårdgivarnas hjälp 

att hantera sexuella 

problem.  

Kvalitativ metod. 

Strategiskt urval. 

21 kvinnor. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Konstant 

jämförande analys 

utifrån Grounded 

theory. 

Kvinnornas process att 

återuppta den sexuella 

relationen med partnern 

påverkades av tre 

faktorer, psykiska- och 

fysiska återhämtningar 

samt vilken sexuell 

relation paret hade innan 

bröstcancern. Kvinnor 

som ansåg att en sexuell 

relation var en viktig del i 

ett förhållande återupptog 

den sexuella relationen 

snabbt efter behandlingen 

 

Hög 
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Analystabell 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

När jag såg ärret i 

en spegel på 

sjukhuset blev jag 

så chockad. För 

mig var det värre 

att se ärret än att 

få 

cancerdiagnosen. 

 

 

 

Ärret var en 

större chock att 

se än att få 

cancerdiagnos. 

Chockerad 

över att se ärret 

Förlust av 

kroppsdel 

Kroppsuppfattning 

Jag föddes som 

flicka, jag växte 

upp som flicka. 

Bröstet är inte i 

centrum men det 

är en helhet, det 

är min 

kvinnlighet. 

Bröstet 

symboliserar en 

helhet, en 

kvinnlighet. 

Förlorad 

kvinnlighet. 

Påverkad 

identitet 

I mitt fall hade 

jag sex med min 

man bara några 

dagar efter 

operationen. Mina 

bröst var 

fortfarande 

bandagerade. Jag 

tror sexet hjälpte 

oss båda att återfå 

förtroendet för 

vår relation.  

 

 

Återupptog den 

sexuella 

relationen 

snabbt efter 

operationen för 

att bevara 

relationen. 

Bevara 

relationen 

Vilja att allt ska 

vara som innan 

Sexualitet 



 

 

 

 


