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Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar ungefär 
8000 kvinnor i Sverige varje år. Bröstcancer har en stor påverkan på kvinnors livskvalité och 
livslängd. Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där bröstet avlägsnas. Kvinnor som 
genomgått en mastektomi får i många fall problem med sin kroppsuppfattning och sexualitet. 
Bröstet är en symbol för kvinnlighet och förlusten kan bidra till lidande. Kvinnor som 
genomgått en mastektomi upplever flera former av lidande som påverkar välmåendet. I 
sjuksköterskans roll är det viktigt att kunna identifiera lidande så tidigt som möjligt för att 
kunna ge ett gott bemötande och god omvårdnad. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande post mastektomi. 
Metod: Metoden var en kvalitativ litteraturstudie baserad på fyra patografier. En kvalitativ 
innehållsanalys genomfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheim. 
Resultat: Resultatet presenterades i tre huvudkategorier: Emotionellt lidande, Att inte 
känna sig hel och Att inte bli tagen på allvar. Emotionellt lidande handlar om kvinnornas 
sorg och rädsla efter förlusten och även skammen över den förändrade kroppen. Att inte 
känna sig hel handlar om att känna sig annorlunda och hur ingreppet påverkar kvinnornas 
identitet och intima relationer. Att inte bli tagen på allvar handlar om förringat lidande och 
bristande kommunikation. 
Slutsats: Resultatet av denna studie kan bidra till ökad förståelse för lidandet hos kvinnor 
som genomgått en mastektomi och därmed ge upphov till en bättre personcentrerad 
omvårdnad. 

 
Nyckelord: innehållsanalys, mastektomi, omvårdnad, patografier, upplevelser 
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Inledning 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor runt om i världen. Under 

2017 diagnostiserades drygt 8000 kvinnor där nästan en femtedel avled (Socialstyrelsen, 

2018a). Bröstcancer är den sjukdom som orsakar flest dödsfall i världen bland kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Tio procent av alla kvinnor riskerar någon gång att drabbas 

av bröstcancer under livet (Socialstyrelsen, 2018b). En bröstcancerdiagnos vänder upp och 

ned på livet för den drabbade kvinnan. Livskvalitén och livslängden påverkas negativt (Bergh 

et al., 2007). I de flesta bröstcancerfall är operation den första behandlingsmetoden 

(Socialstyrelsen, 2018b). Många kvinnor behöver genomgå en mastektomi (Bergh et al., 

2007). Bröstet är en symbol för kvinnlighet och att förlora det är en stor psykologisk 

påfrestning (da Silva & dos Santos, 2010). Tidigare forskning påvisar att kvinnor som 

genomgått en mastektomi generellt var nöjda med den preoperativa vården men att det fanns 

många brister i den postoperativa såsom brist på emotionellt stöd (Dawe, Bennett, Kearney, 

och Westera, 2014). En annan studie konstaterar att det sällan talas om det emotionella och 

psykiska måendet i samband med en mastektomi och uppmanar till ytterligare studier inom 

området (Galdino de Lima et al., 2018). Kvinnor upplever stort lidande i samband med en 

mastektomi och detta lidande behöver framhävas för att kvinnor ska kunna få den 

personcentrerat omvårdnad som krävs efter ingreppet. 

 
Bakgrund 

 
Bröstcancer 
Bröstcancer tillhör en av den vanligaste förekommande cancerformen och cancerdiagnosen 

i Sverige. Det är den främst förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor och utgör cirka 

trettio procent av alla cancerfall som kvinnor drabbas av (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Överlevnadsprognosen ökar och prognosen blir bättre desto tidigare bröstcancern upptäcks. 

Genom screeningkontroller kan bröstcancer upptäckas i ett tidigt stadium. Det görs med en 

till två års intervall på alla kvinnor i Sverige i åldrarna mellan 40 och 74 år (Socialstyrelsen, 

2018b). Bröstcancer har en mycket stor påverkan på kvinnans livskvalité och livslängd 

(Socialstyrelsen, 2018c). En bröstcancerdiagnos medför en omskakande livssituation som i 

ett ögonblick förändrar livet och vänder upp och ned på tillvaron. Fysiska och psykiska 
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förändringar gör att livet sätts på spel för den drabbade som också berörs av tankar kring att 

döden finns nära. Många bröstcancerdrabbade kvinnor lever i okunskap om framtiden, vilket 

skapar rädsla och oro (Bergh et al., 2007). 

 
Sedan 1980 när bröstcancervården började ta fart och utvecklades har stora förändringar 

skett. Nya behandlingar har utvecklats under åren och diagnostiken har förbättrats 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Bröstcancervårdens utveckling har lett till en förlängd 

överlevnad för majoriteten av de drabbade med bättre livskvalité och säkrare vård. Trots 

utvecklingen av behandlingsalternativ, kvalitativa behandlingar, beträffande diagnostik och 

en förbättrad screeningverksamhet blir bröstcancer allt vanligare och fler kvinnor insjuknar 

(Socialstyrelsen, 2018b). 

 
Det finns olika former av bröstcancer. En vanlig form av bröstcancer är den som uppstår i 

mjölkgångarnas celler så kallad ductal cancer. Lobulär cancer är den andra vanliga formen 

som kännetecknas av cancerbildning i mjölkkörtlarna. Symtom på bröstcancer är oftast en 

förändring i bröstet eller i armhålan, som en hård och ibland oömmande knöl 

(Socialstyrelsen, 2018b). Alla bröstförändringar som kvinnan upptäcker själv eller som 

upptäcks genom mammografi utreds med en trippeldiagnostik. I första steget av utredningen 

görs en klinisk undersökning av en läkare där brösten studeras noggrant utifrån färg och 

form. Palpation av bröst samt lymfkörtlar görs också vid steg ett. Vid steg två screenas 

brösten genom en mammografi och vid särskilt behov görs också ett ultraljud av brösten. 

Tredje steget i trippeldiagnostik består av en biopsi. Här plockas misstänkta celler från det 

drabbade området för undersökning i mikroskop. Diagnosen bröstcancer kan bara ställas efter 

att en biopsi genomförts (Bergh et al., 2007). 

 
Mastektomi 

 
Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där hela bröstet, inklusive bröstvårtan och vårtgården, 

avlägsnas. Det finns olika situationer då mastektomi ses som ett förstahandsval. Detta kan 

vara situationer då tumören har spridit sig till flera delar av bröstet. Eller vid återfall där det 

tidigare utförts strålbehandling och bröstbevarande ingrepp. Det görs också vid 

inflammatorisk cancer och stora tumörer. Eller när bröstet tas bort i förebyggande syfte. 

Kvinnor som genomgått mastektomi får i många fall problem med sin kroppsuppfattning och 

sexualitet som ett resultat av operationen (Bergh et al., 2007). 
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Dawe, Bennett, Kearney, och Westera (2014) skriver i sin studie om hur kvinnor blev mycket 

förvånade över att ingreppet bara sker över dagen och att de skulle få åka hem redan ett par 

timmar efter ingreppet. De nämner också att det jobbigt att få så mycket information precis 

innan operationen. Utöver detta beskriver kvinnorna att de var mycket nöjda med sin 

preoperativa vård. Efter operationen kände kvinnorna att vårdpersonalen bara ville bli av med 

dem och många var fortfarande narkospåverkade när de var tvungna att lämna sjukhuset. Då 

det gick så pass fort från uppvaknandet till hemgång hann kvinnorna inte göra någon 

reflektion över händelseförloppet. Men i hemmet uppkom sedan känslor av att känna sig 

utkastad och illa behandlad. Många känner att det bästa för dem hade varit att få stanna på 

sjukhuset över natten. 

 
Bröstet har en stor betydelse för kvinnans identitet och är en symbol för kvinnlighet, 

sensualitet och moderskap. Förlusten av en kroppsdel upplevs som en stor skada på 

självbilden och utlöser en lång smärtsam process av sorg (da Silva & dos Santos, 2010). Vid 

tanken på förlusten av ett bröst är den första känslan som uppkommer ångest. Att förlora ett 

bröst ger även upphov till känslan av att förlora sin identitet och roll som kvinna. Förlusten 

av femininitet, attraktivitet och sexualitet är starka känslor som uppkommer efter förlusten. 

Kroppsbilden är nära relaterad till identiteten. Att inte kunna bära samma kläder som tidigare 

är en stark faktor som bidrar till känslan av att ha förlorat sin identitet (Jørgensen, Game, 

Søgaard & Laursen, 2015). Oattraktiv och deformerad är ord som kvinnor har använt för att 

beskriva sin kroppsbild post mastektomi. Det beskrivs som mycket svårt att känna sig hemma 

i sin nya kropp. Flera kvinnor berättar att det känns som att de förlorar kontakten med sin 

kropp efter operationen. Många upplever också en känsla av att bli uttittade (Grogan & 

Mechan, 2017). Det finns kvinnor som säger att de hellre skulle dö än att förlora sin identitet 

på ett sådant omfattande sätt. Att få en förändrad kroppsbild, förlora sin identitet och 

sexualtiet är generellt ingenting som diskuteras av vårdpersonal. Bristen på samtal kring detta 

kan vara faktorer som skam, brist på kunskap eller kulturella tabuer (Jørgensen, Game, 

Søgaard & Laursen, 2015). 

 
Lidande 

 
Definitionen av lidande är att en person genomlever samt utstår smärta av olika slag förklarar 

Arman (2012). Lidande är ett subjektivt tillstånd som ter sig olika för varje människa. Att lida 

är en mänsklig upplevelse som kan vara både kroppslig och själslig. Att lida kan vara både 
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plågsamt, frambringa smärta och vara en prövning. Lida tillhör människans natur, det är inget 

patologiskt och är en del av det mänskliga livet. Det fysiska lidandet kan bero på sjukdom, 

kroppslig smärta eller obehag. I många fall är lidande något som inte syns och kan visa sig i 

känslor som oro, ångest, ensamhet, hopplöshet, sorg och förlust. Lidande som tillstånd står 

alltid i relation till hälsa eller välbefinnande. Begreppet lidande i relation till hälsa och 

välbefinnande förutsätter varandra. De är beroende av varandras innebörd för att kunna 

förstås (Arman, 2012). Begreppet lidande och de olika innebörderna kommer att beskrivas 

utifrån Katie Erikssons teori om lidande. 

 
Upplevelser av lidande 

 
Livslidande 

Den lidande människan befinner sig i en oändlig mångfald av olika former av lidande, som i 

de flesta fall visar sig ha ett sammanhang. Den som lider måste förstå sitt lidande i 

förhållande till sitt eget liv, där leva innebär att uppleva lidande i livets olika faser. Lidande 

är i sig själv något ont som saknar mening, men människa kan skapa en mening med sitt 

lidande. Tillsammans med liv och död utgör lidande och lustkärnan i livet. Människans 

värdighet och frihet sätts på prov i kampen med lidandet. Upplevelsen av lidande är unik och 

subjektiv. Svar på vad lidande kan innebära för varje enskild individ kan påträffas i 

personliga dokument och litteratur. Men vad lidandet faktiskt är går inte att besvara och ter 

sig fortfarande som en gåta (Eriksson, 2015). 

 
Lidande kan fungera som en varningssignal för det psykiska måendet som skyddar 

människan från att bli likgiltig och apatisk. Att försöka bedöva lidande är ingen lösning och 

det går aldrig att undanröja lidandets orsak. Sorgen i att förlora eller vara på väg att förlora 

något innebär en förvandling hos den utsatta människan. En känsla av att inte längre vara hel 

samt känslor av sorg, förnedring och ensamhet. En människa som varit med om något 

traumatisk och förlorat något betydelsefullt upplever en stor sorg och ensamhet (Eriksson, 

2015). 

 
Alla står någon gång inför ett lidande som känns outhärdligt och ibland förnedrande. Mitt i 

lidandet upplever också människan känslor av skam och djup olycka. Att lida kan ses som en 

kränkning av den mänskliga värdigheten. Känslan av att bli kränkt gör ofta att personen 

gömmer sitt lidande inom sig och väljer att inte tala om det. Att inte bli tagen på allvar ökar 
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lidandet och gör också att personen känner sig förminskad. Någon som ifrågasätter en annan 

människas lidande fråntar dennes möjligheter till att bekräfta sin egen identitet. Det finns 

situationer då människan måste få stanna upp i sitt lidande och bara vara en patient. I vissa 

fall tvingas den lidande människan att återfå hälsa för tidigt vilket kan skapa negativa känslor 

och tära på de inre krafterna (Eriksson, 2015). 

 
Vårdlidande 

Definitionen av vårdlidande är det lidande som uppstår i relation till en vårdsituation. 

Utvecklingen inom vården idag medför ibland onödigt lidande för människan genom att 

många gånger skapa lidande istället för att lindra. Vårdlidande kan innebära att patienten 

utsätts för skam och skuldkänslor samt förnedring under sin vårdvistelse. Sjukdom och 

kommande behandling är faktorer som bidrar till dessa negativa känslor (Eriksson, 2015). 

 
Utebliven vård är en vanlig form av vårdlidande som kan bero på vårdpersonalens bristande 

förmåga att bedöma vad patienten faktiskt behöver efter en behandling. Bristande vård kan 

innebära en kränkning av patientens värdighet (Eriksson, 2015). I en studie av Dawe, 

Bennett, Kearney & Westera (2014) beskriver kvinnor att de saknade och var missnöjda med 

bristen på emotionellt stöd från vårdpersonalen post mastektomi. Många av dem kände sig 

även som en börda för personalen och kände sig utkastade från sjukhuset innan de själva 

kände sig redo att åka hem. Eriksson (2015) beskriver hur vårdpersonalen ofta tror sig veta 

och själva kan avgöra var som är rätt eller fel för patienten. Personalen kan bara bedöma vad 

som vore bäst för patienten, men det är alltid patienten själv som bestämmer. Uppfattningen 

av hur en “idealpatient” borde vara är vanligt synsätt inom vården, generellt så uppskattas det 

inte om patienten ifrågasätter eller har synpunkter på den vård som ges. Patienter som inte 

befinner sig inom ramarna för “idealpatient” kan uppleva att de blir förminskade (Eriksson, 

2015). 

 
Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande innebär att en sjukdom eller en behandling genererar lidande hos patienten. 

Det själsliga lidandet som uppkommer med sjukdomen medför känslor av skam och 

förnedring. Skamkänslor erfar patienten oftast själv medan känslor av förnedring upplevs i 

förhållande till andra (Eriksson, 2015). Att förlora en kroppsdel kan upplevas som en skada 

på självbilden. Kvinnor som förlorat ett eller båda brösten beskriver det som att förlora en del 

av sin självständighet. Det känns även skamfullt och ger en stor psykisk påfrestning (da Silva 
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& dos Santos, 2010). Plötsliga förändringar i människans livssituation skapar en kris då det 

strider mot det naturliga. En människa som känner sig hel kan plötsligt känna sig upplöst och 

splittrad på grund av den plötsliga förändringen. Identiteten som hel blir vid det upplösta 

tillståndet en mängd delar med ett upplöst inre (Eriksson, 2015). 

 
Problemformulering 

 
Mastektomi är ett vanligt ingrepp vid bröstcancer (Bergh et al., 2007). Kvinnor som 

genomgått en mastektomi var generellt nöjda med den preoperativa vården men upplevde den 

postoperativa vården sämre och till största del utebliven (Dawe, Bennett, Kearney & Westera 

2014). Många kvinnor ställs inför en svår verklighet post mastektomi och många känner en 

djup sorg och smärta. Detta bidrar till ett stort lidande (Galdino de Lima et al., 2018). Många 

kvinnor upplever lidande i samband med en mastektomi. Lidandet kan vara en förändrad 

kroppsbild, sorg och skam över bröstförlusten eller en förlorad identitet. I många fall brister 

stödet från vårdpersonalen och bidrar till ökat lidande hos kvinnorna (Jørgensen, Game, 

Søgaard & Laursen, 2015). En viktig faktor hos sjuksköterskan, när det gäller den 

postoperativa vården, är att hjälpa kvinnor att hantera de känslor som uppkommer vid 

bröstförlusten och förändringen (Weaver, 2009). Sjuksköterskan ska kunna identifiera 

patientens behov omgående efter ingreppet och kunna ge den omvårdnad som patienten 

behöver (Izydorczyk, Kwapniewska, Lizinczyk & Sitnik-Warchulska, 2018). Kvinnors 

lidande post mastektomi behöver identifieras och förstås så att de tidigt kan fångas upp och få 

den omvårdnad och det stöd som de är i behov av. Dessa kvinnors lidande påverkar deras 

välmående och livskvalité vilket gör att sjuksköterskan måste vara förstående och lyhörd inför 

detta lidande. I sjuksköterskans roll är det viktigt att ha förståelse för det unika lidandet för att 

kunna sätta sig in i en persons livssituation, för att kunna bemöta individuella behov och ge en 

personcentrerad omvårdnad (Wiklund Gustin, 2014). En analys av patografier kan bidra med 

en djupare kunskap, förståelse och insikt för hur dessa kvinnor upplever sitt lidande. Att 

synliggöra detta lidande kan bidra till att det blir enklare att identifiera kvinnornas lidande och 

därmed kunna ge den personcentrerade omvårdnaden som är nödvändig. 

 
Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande post mastektomi. 
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Metod 

Design 
Kvalitativ metod bottnar i det holistiska synsättet som har i avsikt att studera personers levda 

erfarenheter. En kvalitativ metod är lämplig att använda då forskaren söker förståelse för 

upplevelser av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Denna metod ansågs lämplig för att 

besvara syftet eftersom det handlade om att beskriva upplevelsen av lidande post mastektomi 

utifrån den drabbade kvinnans perspektiv. Swayne (2013) beskriver sjukdom som ett 

personligt och unikt fenomen. Att vara sjuk och lida är en unik upplevelse som är unik olik 

för alla människor. Hawkins (1999) förklarar patografier som ett bra sätt för en person att få 

fram sina egna upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom. I en patografi är det alltid den 

som skriver och dennes upplevelser av sin sjukdom som står i centrum. Författarens budskap 

med sin patografi är i de flesta fall att få fram sina känslor av smärta, ångest och rädsla i 

samband sjukdom. Med detta i åtanke ansågs patografier vara det bästa sättet att besvara 

syftet. En induktiv ansats börjar i empirin för att studera ett fenomen för att kunna göra en så 

sanningsenlig tolkning som möjligt och sedan dra slutsatser efter detta (Priebe & Landström, 

2017). I detta fall var fenomenet upplevelser, därför valdes en kvalitativ metod med induktiv 

ansats. 

 
Urval 
I en kvalitativ studie är det viktigt att ha ett färre antal personer med erfarenheter av ett 

fenomen som kan ge en tydlig bild av detta. Det upplevda fenomenet är det som ska vara i 

fokus (Henricson & Billhult, 2017). I den här studien är fenomenet som ska studeras 

upplevelser av lidande. Inklusionskriterier som sattes innan datainsamlingen påbörjades var 

att patografin skulle vara skriven av en kvinna över 18 år, som opererat bort ett eller båda 

brösten på grund av bröstcancer. Patografin skulle även vara skriven på svenska. 

Anledningen till att originalspråket skulle vara svenska var för att undvika feltolkningar som 

skulle kunna uppkomma vid översättning. Den valda tidsperioden utgår från den dagen 

kvinnan genomgick sin mastektomi fram till två år efter operationen. Det var godtagbart att 

kvinnan hade genomgått en rekonstruktion av bröstet under denna tidsperiod. Ingen 

avgränsning sattes på när patografin skulle vara publicerad. Exklusionskriteriet som sattes var 

kvinnor som genomgått en mastektomi men inte beskrev något relevant lidande för studiens 

syfte i sin patografi. 
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Datainsamling 
 

Insamlingen av all data till studien gjordes i sökmotorn Libris. Libris är en innehållsrik 

bibliotekskatalog som förvaltas av det Kungliga biblioteket som innehåller böcker och 

avhandlingar. Libris har innehåll och material från omkring 200 bibliotek i Sverige (Karlsson, 

2017). 

 
 

Alla sökningar till valda patografier gjordes med hjälp av en kombination av sökord i Libris 

(se Tabell 1). I första sökningen kombinerades sökordet “bröstcancer” med “biografi. Detta 

resulterade i 57 träffar, därav gjordes en avgränsning till svenska och bok vilket resulterade i 

40 träffar. Av alla 40 träffar lästes 10 sammanfattningar. De sammanfattningarna som valdes 

ut för att läsas var titlar som innehöll orden “bröst” eller “bröstcancer”. Även de böcker som 

visade ett mastektomiärr på patografins framsida. På Libris kontrollerades böckernas förlag 

och sammanfattningarna lästes på förlagens hemsidor. De träffar som valdes bort var 

antingen avhandlingar, bok skriven av anhörig eller böcker som inte ansågs relevanta till 

syftet, baserat på deras titel. Dessa 10 patografier lånades sedan för granskning och lästes 

igenom ytligt. Därav valdes fyra patografier ut som uppfyllde inklusionskriterierna och kunde 

besvara studiens syfte. Av de sex patografier som valdes bort var det tre som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna och tre som uppfyllde inklusionskriterierna men även 

exklusionskriterierna. En ny sökning gjordes i Libris där sökordet “bröstcancer” 

kombinerades med “patografi” vilket resulterade i 10 träffar. Dessa 10 träffas återstod efter 

avgränsningarna svenska och bok. Denna sökning innehöll samma böcker som påträffades i 

första sökningen. I sista sökning kombinerades sökordet “ett bröst” med “bröstcancer” vilket 

resulterade i 15 träffar. Efter avgränsningarna svenska och bok återstod sju böcker. Även 

denna sökning innehöll samma böcker som påträffades i första sökningen. Alla böcker som 

användes lånades på bibliotek i södra Sverige. 
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Tabell 1. Litteratursökning i Libris. 
 

Sökord Antal 
träffar 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
sammanfattningar 

Lästa 
patografier 

Valda 
patografier 

Bröstcancer 
biografi 

57 Svenska, bok 40 10 10 4 

Bröstcancer 
patografi 

10 Svenska, bok 10 - - - 

Ett bröst, 
bröstcancer 

15 Svenska, bok 7 - - - 

 
Beskrivning av valda patografier 

Bok 1 

Sammanfattning: Författarens berättelse börjar med dagen då hon fick sitt bröstcancerbesked 

och att hela det högra bröstet var tvunget att opereras bort på grund av detta. Genom 

dagboksanteckningar skriver hon på ett oblygt sätt om bröstcancern, mastektomin och rätten 

att få fortsätta vara en kvinna. Hon beskriver hur stor betydelse bröstet har för hennes 

könsidentitet samt sexualitet och hur ingen i hennes omgivning, varken vården eller 

närstående, tar hänsyn till detta. 

 
Bok 2 

Sammanfattning: Boken inleds med upptäckten av bröstcancern och fortsätter fram till 

sensommaren året därpå. Den beskriver både tiden före och efter mastektomin. Hon uttrycker 

oro för bröstet och hur det behandlas efter det är borttaget. Hon beskriver även sina tankar om 

och sin anpassning till det nya livet efter operationen. 

 
Bok 3 

Sammanfattning: Boken är en patografi som handlar om författarens första år efter 

bröstcancerbeskedet. Från bröstcancerbeskedet, till den tuffa behandlingen, inklusive 

mastektomin, och mynnar ut i anpassningen till det nya livet. Boken innehåller både sorg och 

glädje samt hur sjukvård, familj och vänner bemöter sjukdomen. Boken beskriver hur livet 

rusar på trots svåra händelser. 

 
Bok 4 

Sammanfattning: Patografin är en självutlämnande och ärlig beskrivning av författarens resa 

från bröstcancerbeskedet till operation och stympning. Författaren genomgår ständiga 

emotionella svängningar och kämpar hela tiden med ångest och viljan att överleva. I boken 
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beskrivs också bröstrekonstruktionen och de sex månaderna av cellgiftsbehandling efter 

operationen. 

 
Dataanalys 

 
För att tolka och granska patografierna användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Studiens analys genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2017). Analysen är genomförd med en kombination av ett manifest och 

latent förhållningssätt, en allt för textnära analysprocess medför en risk att helheten förloras. 

Tolkning och abstraktion behövs för att utforma ett meningsfullt och begripligt resultat. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) definierar manifest som textnära med fokus på det 

som är uppenbart i innehållet medan det latenta fokuserar på det underliggande budskapet i 

innehållet och har därför en mer tolkande nivå. 

 
Utvalda patografier till studien lästes igenom var för sig för att skapa en egen uppfattning och 

en helhetsbild av materialet. Därefter studerades patografierna tillsammans samtidigt som en 

diskussion fördes kring innehållets betydelse. Fokus i analysen låg på de upplevelser av 

lidande som beskrevs och definierades i bakgrunden. Meningsenheterna togs ut gemensamt 

för att undvika enskilda tolkningar av materialet. Meningsbärande enheter som plockades ut 

var de som ansågs vara relevanta för syftet. Efter identifiering av meningsenheter granskades 

patografierna igen för att kontrollera att inte något relevant utelämnats. Ett antal 

meningsenheter tillkom efter kontrollen. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar 

att en meningsenhet är den meningsbärande delen av texten. För långa meningsenheter kan 

rymma flera olika betydelser och kan vara svårhanterliga. Detta kan medföra en risk för att 

vissa delar av innehållet förloras under analysprocessen och kan leda till en högre 

abstraktionsnivå. 

 
Valda meningsenheter placerades in i en tabell för fortsatt analys. Innan kondenseringsfasen 

granskades alla meningsenheter noga. Vissa var för långa och delades upp i två för att de 

innehöll flera betydelser. Några förkortades då de innehöll onödigt innehåll som inte var 

relevant för syftet. Alla meningsenheter kondenserades för att texten skulle bli kortare och 

mer lätthanterlig utan att tappa det väsentliga innehållet i texten. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) beskriver att kondensering är en process där innehållet kortas ner, görs 

mer lätthanterligt samtidigt som innehållets centrala delar bevaras. 
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Tabellen med meningsenheter och dess kondenseringar skrevs sedan ut i pappersformat för 

att få en överblick på helheten. Meningsenheterna klipptes sedan isär och delades in i grupper 

utifrån deras innehåll och betydelse, för att göra kodningsfasen enklare. Därefter granskades 

varje hög för sig och koder identifierades utifrån meningsenheten och dess kondensering. En 

kod förklaras av Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som en etikett på den 

meningsbärande enheten. Koden ger en bild av den kondenserade meningsenhetens innehåll. 

Till skillnad från meningsenheterna och kondenseringen, som är mer textnära, har koden en 

högre abstraktionsnivå. En kategori är uppbyggd av fler koder med liknande betydelse. En 

kategori kan bestå av ett antal underkategorier. Dessa har en högre abstraktionsnivå än koder 

förklarar Lundman och Hällgren Graneheim (2017). I sista delen av analysprocessen delades 

koderna in i sex underkategorier som sedan resulterade i tre huvudkategorier: “Sorg, rädsla 

och skam”, “Att inte känna sig hel” och “Att inte bli tagen på allvar” (se Bilaga 1 för exempel 

på analysprocessen). 

 
 

Etiska överväganden 
 

Vetenskap innebär att samla ny kunskap för att öka förståelse kring ett fenomen för att 

utveckla människors liv och samhället. Forskningsetik existerar för att värna om 

människovärdet och människans rättigheter. Etiken ska skydda de medverkande personerna i 

studien. Studiens innehåll måste bygga på en grundläggande respekt (Kjellström, 2017). 

Konfidentialitet och informerat samtycke är inte relevant då kvinnorna valt att publicera sina 

verk för ett offentligt bruk. Då patografierna finns tillgängliga för allmänheten kan innehållet 

och därmed kvinnornas upplevelse användas i forskningssyfte. Författarna ansåg därför att 

risken för kränkning av kvinnornas integritet var låg. 

 
I forskning finns alltid en förförståelse kring fenomenet som ska studeras förklarar Forssén 

och Carlstedt (2017) och detta kan påverka resultatet. Risk och nytta med studien kan 

redovisas med hjälp av göra-gott principen. Kjellström (2017) beskriver göra-gott principen 

som en etisk skyldighet där fokus ligger på att inte skada deltagarna, samt maximera fördelar 

och minimera skada i forskningen. Principen syftar på att bevara det mänskliga 

välbefinnandet. Fördelarna med studien överväger nackdelarna genom att kännedom kring 

kvinnornas upplevelser av lidande ökar. Då studien har latenta inslag finns alltid en risk för 

feltolkning av innehållet. Vilket skulle kunna uppfattas som en kränkning av författaren till 

patografin. Detta genom att författarens ord och upplevelser kan tolkas annorlunda än det 
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som författaren faktiskt ville få fram i sitt verk. Syftet med studien var inte att skada eller 

kränka, utan att framhäva kvinnornas lidande post mastektomi för att öka förståelsen för 

dessa kvinnor. De kvinnor som genomgått en mastektomi har skilda upplever av lidande 

vilket behöver uppmärksammas. Författarna till studien valde att i text inte ange författarna 

till pataografierna, detta för att inte lämna ut dem enskilt och på så sätt riskera att deras 

integritet kränks. Genom att vara latenta i vissa delar av analysprocessen går det inte direkt 

att härleda texten i resultatet till en enskild författare. Detta kan minska risken att någon av 

författarna känner att deras verk har blivit feltolkat eller att de blir utpekade. Denna studie 

synliggör upplevelser av lidande hos fyra kvinnor post mastektomi, vilket betyder att 

resultatet inte kommer att vara generaliserbart för alla kvinnor post mastektomi. 

 
 

Resultat 
Studiens resultat har baserats på fyra patografier. Genomförd analys av meningsbärande 

enheter resulterade i tre huvudkategorier: “Emotionellt lidande”, “Att inte känna sig hel” och 

“Att inte bli tagen på allvar”. Samt sex underkategorier (Se Figur 1). Resultatet styrks med 

hjälp av citat. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar att citat är ett sätt för 

läsaren att själv kunna avgöra giltigheten i tolkningarna vilket stärker resultatets trovärdighet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Huvudkategorierna med respektive underkategorier 
 

Emotionellt lidande 
 

Sorg, rädsla och skam 

En av kvinnorna beskriver cancerbeskedet som illa nog, men att dessutom få en av sina 

käraste kroppsdelar bortskuren beskrivs som en grym form av könsstympning. Tomrummet 

på kroppen påminner hela tiden om detta. Den rationella delen av samtliga kvinnor förstod att 

de var tvungna att ta bort sitt sjuka bröst, men en stor saknad efter bröstet återstod hos 
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kvinnor. En annan kvinna beskrev mastektomin som att en del av henne dog. Hon förklarade 

även att hon förstod varför ingreppet gjordes men ingen frågade henne om hon ville leva sitt 

liv utan bröst. Hon jämförde förlusten av bröstet med att få hjärtat utslitet ur kroppen. 

Samtliga kvinnor uttryckte saknad efter bröstet och att de ville ha det tillbaka. 
 

Ärret och tomrummet var en konstant påminnelse för kvinnorna. Att försöka peppa sig själv 

genom att tänka sig som starkare var inte något som hjälpte. Även om den rationella delen sa 

att det var meningslöst att gråta så var det svårt att vänja sig vid tanken att en kroppsdel är 

borta för alltid, förklarar en kvinna. Hon beskrev också det svåra i att aldrig 

kunna känna sig helt frisk igen och sa att tårarna inte räckte till. Kvinnorna beskrev en rädsla 

och oro över att behöva se sig i spegeln för första gången. En av kvinnorna förklarade sin 

rädsla över att känna sig konstig eller fel och att det var lätt att låsa sig i dessa tankar. 

Samtliga kvinnor var lättade över bandaget som dolde området där bröstet en gång satt. Även 

att inte behöva se det platta och döda området. ”Snuddar vid mitt taggtrådsärr och påminns 

återigen om vad som saknas på min kropp” (Bok 1) 

 
Vid första åsynen uppstod en chock över hur platt området var och en sorg över att bröstet 

faktiskt var borta. Nu var det bara ett stort ärr som täckte området. Alla kvinnor beskrev en 

sorg över att bröstet var borta. Bröst beskrevs som en kär kroppsdel. Samtliga kvinnor var 

oroliga över vad som skulle hända med det bortskurna bröstet och uttryckte sorg över att inte 

få se bröstet igen. Kärleken till bröstet kan förstås med uttryck som att vilja begrava sitt bröst, 

lägga det i en kista och ta farväl. “Vad jag skulle vilja är att få begrava mitt bröst i jorden. 

Lägga det fint på ett vackert underlag i en liten, liten kista. Gå med den till kyrkogården där 

en liten, mycket liten, grav är iordningställd.” (Bok 2). 

 
Gråten var alltid närvarande och känslor av sorg, skam och tomhet upplevdes av alla 

kvinnorna. Skamkänslor uppkom över att ha förlorat sitt bröst och att inte längre känna sig 

som en riktig kvinna, tillsammans med känslan av att vara stympad. Skam hos en av 

kvinnorna var att leva med en stympad kropp och på grund av detta känna sig som en 

attraktion på cirkus. En av kvinnorna berättade att efter mastektomin var det lätt att 

skamkänslor och den dåliga självkänslan tog över. En annan beskrev att det var viktigt att 

släppa fram sorgen för att kunna gå vidare, genom att låta tårarna rinna. Den största sorgen 

hos en av kvinnorna var känslan över att ha förlorat livskontrollen. En annan beskrev sorg 

över att ha glömt hur bröstet såg ut trots att hon försökt memorera det. Samtliga kvinnor 
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beskrev sorg och skam över tomrummet på sin kropp. Efter mastektomin pendlade de mellan 

känslan av att inte kunna sluta gråta och att vara så förtvivlad att inte kunna gråta. ”Gråten 

väller upp i mig, igen. När ska jag sluta gråta?” (Bok 3) 

 

Missnöje och besvikelse 

Missnöje och besvikelse över hur ärret såg ut efter mastektomin upplevde samtliga kvinnor. 

Den ena beskrev ärret som fult och undrade varför bröstcancerkvinnor inte får fina ärr. 

Samtliga kvinnor hade en komplicerad relation till sin protes eller det rekonstruerade bröstet. 

Utbudet av protes-bh:ar beskrevs av en kvinna som nästintill noll. Hon upplevde detta som en 

besvikelse och tyckte att alla som genomgått en mastektomi skulle kunna bli erbjudna fina 

protes-bh:ar. Protesen upplevdes som frånstötande och oattraktivt. En av kvinnorna beskrev 

sin besvikelse när hon fick se en annan kvinnas rekonstruktionsbröst och ville inte att hennes 

skulle se ut sådär. Efter rekonstruktionen upplevde hon det nya bröstet som frånstötande, fult 

och ärrigt vilket gjorde henne besviken. ”Själv tycker jag bara att det falska bröstet ser 

frånstötande ut, skärt, köttigt och ärrigt” (Bok 4) 

 
Att inte känna sig hel 

 
Att känna sig annorlunda 

Flera av kvinnorna upplevde att de inte längre kände igen sig själva efter mastektomin. En 

kvinna förklarade att utifrån anses det vara viktigt att se normal ut och detta gjorde att hon 

med sitt ärr och tomrum kände sig utanför och annorlunda i gemenskap med andra. Samtliga 

kvinnor kände sig oroliga över att bli uttittad av omgivningen och att känna sig annorlunda. 

En kvinna menade att förändringen var enklare med kläder på för då var det lättare att spela 

en roll. I situationer som innebar sommarkläder eller baddräkt kunde det däremot kännas 

ömtåligt och jobbigt. Offentliga platser som omklädningsrum och badhus var påfrestande. Att 

se rädslan, nyfikenheten och ångesten i andra kvinnors ögon kändes ledsamt och jobbigt. En 

av kvinnorna beskrev hur hon mentalt fick förbereda sig i tankarna för att våga besöka 

badhuset. En annan kvinna upplevde att hon såg friska och fina bröst överallt och i detta 

skedet tänkte att hon borde tyckt om sina bröst mer, medan båda fortfarande fanns kvar. Det 

är skillnad mellan en frisk kvinna som stolt går runt med två bröst, som om det var det mest 

naturliga i världen och en bröstcancerdrabbad kvinna där förlusten är enormt smärtsam, 

menar en av kvinnorna. Att berätta för omgivningen om bröstförlusten är lättare sagt än gjort 

förklarade en av kvinnorna. ”Jag har ännu inte tagit steget att gå på badhus, fast jag 
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förbereder mig i tankarna.” (Bok 2) 
 

Jämfört med det levande bröstet kändes området hårt och livlöst menade en av kvinnorna. 

Hon uttryckte att bröst är värdefulla och inte borde få något vasst i sig. Trots protes kände sig 

flera av kvinnorna annorlunda utan sitt riktiga bröst. En protes eller en rekonstruktion 

kommer aldrig att kunna ersätta det gamla bröstet eller återge samma känsla av kvinnlighet, 

uppgav flera av kvinnorna. En av kvinnorna upplevde det rekonstruerade bröstet som 

onormalt. Hon påpekade också att känslan av att vara amputerad och annorlunda stannade 

kvar trots rekonstruktionen. 

 
 

Identitetskris och intima relationer 

Samtliga kvinnor beskrev brösten som en viktig del av kvinnans identitet och sexualitet. 

Känslorna som uppkom i samband med bröstförlusten påverkade hela kvinnligheten och 

medförde en identitetskris. En av kvinnorna upplevde att hon inte längre kände sig som en 

riktig kvinna på grund av mastektomin. “Brösten är sannerligen inte heller vilken kroppsdel 

som helst! De är en del av en kvinnas identitet och sexualitet; de hör ihop med självkänslan, 

med känslan av att vara attraktiv, kort och gott: hela kvinnligheten.” (Bok 4). 

 
Att behöva se ärret och tomrummet för första gången var något som kändes jobbigt. Flera av 

kvinnorna var även rädda för hur partnern skulle reagera på ärret. Kvinnorna upplevde en 

rädsla inför att ha intima relationer efter mastektomin. Tanken på att behöva dejta och 

påbörja nya bekantskaper med bara ett bröst var också något som kändes skrämmande. 

Samtliga kvinnor förklarade att samlivet gick på sparlåga eftersom de var nervösa för 

partnerns reaktion. Det kändes påfrestande att vara intim med sin partner. En av kvinnorna 

upplevde en känsla av att vara skadad eller defekt och att detta i sin tur påverkade lusten och 

samlivet. En annan kvinna förklarade att lusten försvann i samband med det hon anser vara 

både en psykisk och fysisk stympning. Hon menar också att i samband med stympningen 

förlorade hon sin kvinnlighet och utan en kvinnlig kropp blev livet svårare. Vidare beskrev 

hon det som svårt att berätta för en ny partner att ett bröst är borta eftersom då vill många 

bara vara vänner. 
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Att inte bli tagen på allvar 
 

Förringat lidande 

En kvinna beskrev frustration över att omgivningen förminskade situationen och sa att de 

bara var ett bröst som hon förlorat. De sa till henne att hon skulle vara tacksam att bröstet var 

borta och att hon hade livet i behåll. Känslor som ilska, avundsjuka och sorg i situationen var 

svåra att ta in och acceptera för omgivningen. Vänner och bekanta till en annan kvinna sa, vid 

upprepade tillfällen, att hon överreagerade. Hon förväntades att hålla med och säga att 

förlusten inte påverkade henne. Detta gjorde att kvinnan kände sig förminskad och medförde 

ett ökat behov av att skydda och försvara kroppens gränser. Flera av kvinnorna kände 

påverkan av samhället att behöva se ut på ett visst sätt och att ingen runt omkring dem 

pratade om skammen att förlora ett bröst. De skulle känna tacksamhet att de var vid liv. De 

upplever att samhället värderar människor efter hur de ser ut och hur friska de är. Samtidigt 

hävdar kvinnorna att det inte var accepterat i samhället att sörja förlusten av ett bröst. Detta 

gjorde att kvinnorna upplevde ett bortskuret bröst som mer psykiskt stressande än vad det 

hade behövt vara, berättade de. 

 
Flera av kvinnorna kände sig förminskade i samband med vården efter mastektomin. En 

kvinna beskrev att sjukvårdspersonalen vid upprepade tillfällen sa att det bara var en bröst 

hon hade förlorat. De sa att bröstförlusten inte går att jämföra med förlusten av ett ben och att 

hon borde känna sig tacksam. Hon upplevde att vården saknade humanism och att de var 

likgiltiga inför bröst och bröstens betydelse, vilket gjorde att hon kände sig som ett nummer i 

raden. Vilket en annan av kvinnorna också upplevde då hon beskrev att hon kände sig som ett 

objekt. En annan kvinna upplevde frustration när läkaren sa till henne att hon snart skulle 

känna sig som vanligt igen, hon tänkte då att ingen annan än hon själv kunde veta hur det 

kändes. Ingen annan hade rätt att säga åt henne vad hon skulle känna, förklarar hon. Hon 

upplevde också att vården tog lätt på ingreppet och såg det inte som en förlust. “Hon ser oroat 

på mig och säger att så kan jag väl inte säga, att ett bröst är inte hela världen, för tänk om det 

hade varit ett ben.” (Bok 1). 

 
Bristande kommunikation 

Två av kvinnorna berättade om deras erfarenheter kring vårdens syn på bröstets betydelse för 

kvinnor och deras sexualitet. Båda kvinnorna upplevde att det saknades en diskussion mellan 

vårdpersonal och patient om hur bröstförlusten kan påverka sexualiteten, vilket gjorde dem 

frustrerade. De upplevde också att vården saknade förståelse för lidandet som mastektomin 
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medförde, de kände inte att de fick någon vidare hjälp för att bearbeta processen. De kände 

inte sig sedda och detta gav upphov till frustration och en känsla av att inte bli tagen på 

allvar. Kvinnorna kände att brösten var viktiga för dem och önskade att vården hade haft mer 

förståelse för detta. 

 
 

Diskussion 
 

Diskussionen består av en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. Henricson (2017) 

beskriver diskussionen som ett sätt att knyta ihop studien. Metoddiskussionen diskuterar 

studiens kvalité och genomförs för att kritiskt granska styrkor samt svagheter i studiens 

tillvägagångssätt. I resultatdiskussionen värderas resultatet mot tidigare forskning och 

diskuteras tillsammans med en ämnesfördjupning för att förtydliga värdet i resultatet för det 

kliniska arbetet. 

 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod som ansågs relevant för att besvara syftet som 

var baserat på upplevelser av lidande hos kvinnor post mastektomi. En kvalitativ 

innehållsanalys av patografier genomfördes och ansågs vara en lämplig metod för att besvara 

syftet. Metodvalet styrks med hjälp av Kristensson (2014) som beskriver kvalitativ metod 

som relevant för att undersöka människors upplevelser och erfarenheter. Han förklarar vidare 

att i forskning kring sjukdom har den kvalitativa metoden syftet att undersöka hur människan 

beskriver sitt tillstånd med egna ord. Patografier ansågs vara en fördel till studien eftersom 

det är en bra källa därför att personer beskriver sina upplevelser av sjukdom med egna ord, 

vilket ger en djupare förståelse. Segesten (2012) förklarar att i patografier finns det inga krav 

på objektivitet och det finns ingen konkret sanning i mänskliga upplevelser, eftersom de 

bygger på författarens egen tolkning av verkligheten. Patografier är baserade på författarens 

verklighet och sanning, vilket gör denna typ av material värdefull. 

 
En vetenskaplig artikel är en sammanställning av en vetenskaplig studie där den senaste 

forskningen inom ett ämnesområde framkommer (Kristensson, 2014). Att använda 

vetenskapliga artiklar i studien hade kunnat medföra fler kvinnors upplevelser och den 

senaste forskningen inom området. Däremot är vetenskapliga artiklar redan tolkade en gång 

av forskaren vilket gör att materialet tolkas på nytt ytterligare en gång. Till skillnad från 

patografier som i denna studie bara genomgår en tolkningsfas. Användning av patografier 
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styrkts med Henricson och Billhult (2017) som redogör vikten av ett mindre urval med 

innehållsrika beskrivningar i en kvalitativ studie framför ett större urval baserat på 

vetenskapliga artiklar som saknar samma djup och innehållsrika beskrivningar. Ett 

forskningsproblem, beskriver Dahlborg-Lyckhage (2012), som handlar om en människans 

upplevelser av exempelvis hälsa eller lidande är i många fall komplexa. Därför kan en analys 

av en patografi bidra till viktig insikt och kunskap genom att det ger en inblick i hur en 

människa upplever sin livsvärld. 

 
Libris var den enda sökmotorn som användes för att söka efter patografierna. En bredare 

sökning hade kunnat göras genom att använda en mer omfattande sökmotor, exempelvis 

Google. Karlsson (2017) beskriver att Google är effektivt och ger en stor mängd träffar vid 

varje sökning. Ett problem som kan uppstå vid användning av Google är när sökningarna ska 

vara systematiska, eftersom det inte går att kontrollera eller återupprepa sökningarna exakt 

förklarar Karlsson (2017). För att genomföra systematiska sökningar krävs en databas. 

Östlundh (2012) menar att en nackdel med att söka i databaser är att den endast går att söka 

på innehåll som består av exakt det sökaren själv skriver in. Därför kan material gå förlorat 

förklarar Östlundh. Trots detta ansågs Libris vara den mest lämpliga databas för studien 

eftersom den innehåller all nationell litteratur som går att finna på svenska bibliotek. Sökord 

utformas efter det som ska undersökas (Karlsson, 2017). Anledningen till att sökordet 

biografi användes över patografi i första sökningen var för att patografier registreras som 

biografier i Libris. I första sökningen anträffades allt material som ansågs kunna besvara 

syftet. Trots detta kombinerades och prövades ett flertal sökord i två nya sökningar för att 

ytterligare kontrollera att ingenting förbisetts och för att minimera risken för bortfall, vilket 

kan anses vara en styrka i studien. 

 
Anledningen till att det inte sattes någon avgränsning på när patografin skulle vara publicerad 

var för att det fanns begränsat med material, få patografier är skrivna inom detta område. 

Tidsperioden mellan böckerna skulle i detta fall inte påverka resultatet, då de väsentliga 

delarna i patografierna var överensstämmande med varandra. Upplevelserna i den äldsta och 

den senaste patografin beskrevs på liknande sätt och kvinnornas upplevelser av lidande efter 

mastektomin var överensstämmande med varandra. Då studien var ute efter lidande post 

mastektomi och kvinnorna delade liknade upplever var tidsperioden mellan dessa 

patografier inte något som påverkade resultatet. I studien användes fyra patografier. Med 

dessa kunde en omfattande analys genomföras. Det finns inga konkreta mått på hur mycket 
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data som är tillräckligt eftersom mängden data beror kvalitén och studiens syfte. Kvalitén i 

en studie höjs inte bara för att mängden text ökar men en viss mängd data är en förutsättning 

för ett hållbart resultat förklarar Lundman och Hällgren Graneheim (2017). En analys hade 

kunnat genomföras med bara en patografi, att använda fyra patografier kan ha ökat kvalitén i 

studien då upplevelser från fyra olika kvinnor studerats. 

 
 

En induktiv ansats används för att dra slutsatser från erfarenheter, inte teorier (Henricson & 

Billhult, 2017). Att använda en induktiv ansats ansågs vara det bästa tillvägagångssättet för 

att beskriva mänskliga upplevelser, samt nå en detaljerad och djup förståelse för det som ska 

undersökas. Detta bekräftar Kristensson (2014). För att analysera patografierna valdes 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) kvalitativa innehållsanalys. Denna analysmetod 

ansågs vara mest lämplig. Metoden är vanlig inom omvårdnadsforskning och är lämpad för 

att hantera stora mängder text. Patografierna lästes var för sig vilket ansågs vara en styrka. 

Detta skapar enskild tolkning och förståelse för textens innehåll förklarar Kristensson 

(2014). Identifiering av meningsbärande enheter gjordes tillsammans för att diskutera deras 

innebörd gentemot syftet. Detta genomfördes för att undvika individuella feltolkningar. En 

styrka i analysprocessen var att patografierna kontrollerades ytterligare en gång efter att 

meningsenheterna hade plockats ut. Vilket utfördes för att kontrollera att inget betydelsefullt 

förbisetts vid första genomgången av patografierna. Detta resulterade i fler meningsenheter 

och en större mängd material. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar att långa 

meningsenheter kan innehålla flera olika betydelser. Därför kortades flera av 

meningsenheterna ner och de som ansågs ha flera innebörder delades upp. Om inte detta hade 

genomförts så hade betydelsefulla data gått förlorad då långa meningsenheter kan ha flera 

olika innebörder vilket kan skapa feltolkningar av materialet. Författarna valde att genomföra 

detta då en del av meningsenheterna innehöll fler än en upplevelse, vissa av dessa 

upplevelser hade kunnat gå förlorade om denna process inte hade utförts. 

 
I analys är det svårt att hålla sig helt textnära, en viss grad av tolkning krävs. Författarna 

valde att i analysprocessen att förhålla sig manifest och latent för att inte gå miste om 

helheten och för att resultatet skulle bli meningsfullt och begripligt. Detta kan styrkas av 

Kristensson (2014) som menar att manifest och latent analys nästan alltid används 

tillsammans. Fokus i den manifesta delen av innehållsanalysen ligger på att hitta likheter och 

skillnader, medan den latenta försöker finna betydelsen i textens innehåll. 
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Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom det att kvinnor som genomgått en mastektomi kände sorg över att ha 

förlorat en så betydelsefull kroppsdel. Kvinnorna förstod varför mastektomin var nödvändig 

men saknaden av bröstet var bestående. Det som utmärkte sig var att samtliga kvinnor 

upplevde att den största sorgen var tomrummet på kroppen. Detta styrker da Silva och dos 

Santo (2010) som i sin studie förklarar att bröstet hade en viktig betydelse och att förlora det 

ledde till en lång och smärtsam process. Enligt Davies et al. (2017) hade mastektomin en stor 

påverkan på kvinnors liv. Ingreppet beskrevs som en traumatisk upplevelse som medförde en 

stor sorg. Även Remmers Holtgräwe och Pinkert (2010) påpekar att kvinnorna i sin studie 

kände sorg och osäkerhet efter förlusten av denna kvinnliga kroppsdel. Eriksson (2015) 

beskriver sorg som en central del i lidande. Sorg i att förlora något värdefullt skapar lidande. 

Det är betydelsefullt att sörja en förlust för att kunna gå vidare och finna en mening med 

lidandet. Vidare beskriver Eriksson (2015) att händelser som skapar lidande har ingen 

mening i sig, däremot kan en mening med lidandet så småningom växa fram i 

sorgeprocessen. Detta kan urskiljas i resultatet där kvinnorna sörjde förlusten av bröstet. 

Kvinnorna var medvetna att de var tvungna att ta bort bröstet för att avlägsna cancern och 

överleva. Trots sorgen över förlusten kan meningen efter mastektomin finnas genom att ha 

överlevt bröstcancern. Detta styrker också Davies et al. (2017) som i sin studie förklarade att 

kvinnorna sörjde sitt bröst, men var tacksamma för att de lever. Att genomgå lidandet efter 

mastektomin var att föredra gentemot alternativet, att mista livet (Davies et al., 2017). 

 
Det framkom i resultatet att kvinnorna var rädda för att se sitt är första gången. De kände sorg 

när de fick se ärret då förstod de mer tydligt att bröstet faktiskt var borta. Lidandet blev 

verkligt hos kvinnorna när de såg ärret för första gången. I en studie av Freysteinson et al. 

(2012) framkom det att kvinnor som genomgått en mastektomi hade svårigheter med att se 

ärret. Det blev lättare med tiden, men rädsla och sorg var starka känslor som uppkom vid 

första åsynen av mastektomiärret. Dessa kvinnor var även missnöjda med ärrets utseende. 

Vilket också identifierades i resultatet där kvinnorna var sorgsna och rädda för att se ärret. 

Från resultatet framkom det också att kvinnorna var missnöjda över hur ärret såg ut. Missnöje 

över ärrets utseende framkommer i resultatet och tidigare forskning. Vilket kan styrkas 

ytterligare av Davies et al (2017) där kvinnor i studien beskrev konfrontationen av ärret som 

en skrämmande upplevelse och utseendet på området som insjunket och ärrigt. Den 

känslomässiga upplevelsen vid första åsynen av ärret var starkt förknippad med sorg. 
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Tidigare forskning visar att kvinnor som genomgått en mastektomi inte bara kände missnöje 

över ärret, de var också besvikna över ärrets placering (Gass, Mitchell, & Hanna, 2019). 

 
 

Enligt Eriksson (2015) är skam ett starkt själsligt lidande som kan uppkomma i samband med 

behandling. Kvinnor som genomgått en mastektomi kan känna sig svaga psykiskt och 

ingreppet kan upplevas som en förnedring, vilket kan leda till skamkänslor. Studiens resultat 

visar att kvinnorna upplevde skam i anknytning till ingreppet. Känslor av skam var 

närvarande efter mastektomin och bidrog till dålig självkänsla. Durães Rocha et al. (2016) 

styrker detta och skriver att avlägsnandet av bröstet ofta resulterar i negativa följder såsom 

dålig självkänsla, skam och förnedring. Vidare beskriver Durães Rocha et al. (2016) att efter 

ingreppet upplevde kvinnor den tydliga asymmetrin som smärtsam och den uppenbara 

förändringen av utseendet gav upphov till skam. Eriksson (2015) förklarar att en person 

upplever skam som en känsla hos sig själv medan förnedring oftast upplevs i relation till 

andra. Båda känslorna medför att personen framställs som något mindre och sämre än vad 

den själv tänkt. Denna uppfattning återfinns i resultatet där kvinnorna kände skam för att de 

inte längre kände igen sig själva. 

 
Att inte längre känna sig hel kan identifieras i resultat där kvinnorna beskrev protesen eller 

det rekonstruerade bröstet med besvikelse och som frånstötande. De menade dessutom att en 

rekonstruktion aldrig skulle kunna ersätta det borttagna bröstet eller återge samma känsla av 

kvinnlighet som tidigare. Liknande resultat redogörs av Grogan och Mechan (2017), Kenen, 

Shapiro, Hantsoo, Friedman och Coyne (2007) samt Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul och 

Delaloye (2010) som beskriver att rekonstruktionsbröst inte kan ersätta de ursprungliga 

brösten eller den förlorade kvinnligheten. De beskriver vidare ett missnöje över de nya 

brösten och att rekonstruktionsbrösten kändes hårda och annorlunda i förhållande till de 

ursprungliga brösten. På liknande sätt noterar Freysteinson et al. (2012) detta och beskriver 

vidare att kvinnorna i studien även kände en rädsla över att omgivningen skulle kunna se att 

något var annorlunda trots rekonstruktionen. Även om rekonstruktionen bidrog till ett 

normativt korrekt utseende rent estetiskt, fanns behovet av att dölja området fortfarande kvar 

förklarar Kenen, Shapiro, Hantsoo, Friedman och Coyne, (2007). 

 
Eriksson (2015) beskriver att lidande kan uppkomma vid en plötsligt påtvingad förändring, 

vilket kan leda till att en person som känt sig hel helt plötsligt känner sig splittrad i delar och 
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annorlunda mot sitt tidigare jag. Detta återfanns i resultatet som visade att samtliga kvinnor 

delade känslan av att känna sig annorlunda efter mastektomin. De uttryckte också rädsla över 

vad omgivningen skulle tycka och tänka. Kvinnorna upplevde sig inte längre som hela eller 

som riktiga kvinnor efter ingreppet. Kläder användes som ett medel för att dölja förändringen 

för omgivningen. Detta styrker Jørgensen, Game, Søgaard och Laursen (2015) som menar att 

inte våga bära samma kläder som före mastektomin är en faktor som fick kvinnorna i sin 

studie att känna sig annorlunda. Vilket även bekräftas av Durães Rocha et al. (2016) samt 

Gass, Mitchell och Hanna (2019) som skrev i sin studie att kvinnor var rädda för att 

förändringen skulle synas och valde medvetet att undvika vissa plagg eller att byta klädstil 

helt och hållet för att dölja området. Liknande resultat redogörs även av Kenen, Shapiro, 

Hantsoo, Friedman och Coyne (2007) som menar att det finns stigma som är knutet till hur 

kroppen ska se ut som fick kvinnor att vilja dölja ingreppet och det faktum att de såg 

annorlunda ut. Även Grogan och Mechan (2017) styrker det som framkom i resultatet och 

förklarar i sin studie att kvinnor upplevde sig annorlunda efter mastektomin och kände sig 

obekväma i sina kroppar. 

 
I resultatet framkom det att brösten var en viktig del av den kvinnliga identiteten och 

sexualiteten. Att inte känna sig hel eller som en riktig kvinna längre hade en väsentlig 

inverkan på samliv och relationer. Att förlora ett bröst förklarades av Jørgensen, Game, 

Søgaard och Laursen (2015) som en negativ påverkan på kvinnans identitet och 

kvinnligheten. Vilket styrks ytterligare av Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) som 

noterade bröstens betydelse för kvinnligheten. Avlägsnandet av ett eller båda brösten innebar 

en förändring för den berörda kvinnans liv och framtid. Bröstförlusten kunde medföra känslor 

av osäkerhet och sorg, samt känslan av att vara oattraktiv och mindre kvinnlig. Detta 

framkom även i Durães Rocha et al. (2016) och Grogan och Mechans (2017) studier som 

menade att kvinnor upplevde en bristande femininitet i samband med bröstförlusten. Eriksson 

(2015) menar att när en människa inte längre känner sig hel uppstår lidande. Hon beskriver 

vidare att lidande också är något som kan uppstår när en människa inte längre kan tillgodose 

sina begär och primära behov. Att samliv och sexualiteten påverkades av mastektomin 

framkom tydligt i resultatet vilket kan bekräftas av Davies et al. (2017), Durães Rocha et al. 

(2016) samt Grogan och Mechan (2017) som skrev i sina studier att relationen till partnern 

och samlivet var något som i flera fall påverkades negativt. Det upplevdes förändrat och 

ansträngande. De beskrev fortsatt att det fanns en rädsla och oro i att behöva exponera sig för 

partnern, vilket också identifierades den här studies resultat. 



26  

Resultatet visade att omgivningen hade en betydande inverkan över hur kvinnorna kände sig 

efter sin mastektomi. Att kvinnorna led och sörjde bröstförlusten var ingenting som kändes 

accepterat av omgivningen, de skulle vara glada att de hade överlevt. Denna uppfattning går i 

linje med Eriksson (2015) som beskriver en variation av lidande där människan söker lidande 

eller viljan att lida. Denna form av lidande är i många fall inte accepterad av omgivningen 

och lidandet kan ses som tvivelaktigt. Att bli bemött på detta sätt kan öka lidandet ytterligare. 

I resultatet beskrevs det som en psykisk stress att samhället ofta dömer människor efter 

utseende och människor som inte ligger inom ramen över vad som anses vara normalt 

behandlas många gånger på ett negativt sätt. Kvinnorna upplevde en form av utanförskap 

efter mastektomin. Detta kan kopplas till Eriksson (2015) som säger att känslan av att inte 

tillhöra en gemenskap kan bidra till lidande. Att bli fråntagen något som får en att känna 

utanförskap är ett lidande i sig, men att även få detta lidande ifrågasatt ger upphov till ökat 

lidande. Att möta en människa som lider kräver finkänslighet. Eriksson (2015) beskriver 

vidare att lidandet är en kränkning i sig och att sedan få detta minskat av omgivningen ökar 

kränkningen av människans värdighet. Resultatet påvisar att kvinnornas lidande vid 

upprepade tillfällen blev ifrågasatt och förminskat. 

 
I resultatet framkom det att kvinnorna kände sig förminskade och att de inte blev sedda av 

vården. De upplevde att vården hade en likgiltig inställning till bröstförlusten. Kvinnorna 

kände sig avhumaniserade av vårdpersonalen. Detta styrker Dawe, Bennett, Kearney och 

Westera (2014) som förklarade att det fanns missnöje över det emotionella stödet från vården. 

De beskrev vidare att kvinnor, efter ingreppet, kände sig som en börda för vårdpersonalen. 

Eriksson (2015) påvisar att inte bli tagen på allvar eller att inte bekräfta någons lidande är den 

vanligaste formen av lidande inom vården. När en människa inte blir sedd fråntas den 

möjligheten att få sin identitet bekräftad. I Wiedemann och Schnepps (2017) studie framkom 

det att kvinnor kände sig som ett föremål i samband med vården efter mastektomin. De 

upplevde en känsla av att vara inspekterade men inte sedda som hela människor. De 

beskriver vidare att fokuset från vården var främst på ingreppet i sig, vilket gjorde att 

kvinnors känslor inte fick någon uppmärksamhet. Att inte bli sedd återfanns även i Gallagher, 

Buckmaster, O’Carroll, Kiernan och Geraghtys (2010) studie där kvinnor upplevde att 

fokuset låg på det opererade området och i många fall tittade personalen först på bröstet 

istället för deras ansikten. Eriksson (2015) beskriver att vårdpersonal, i situation med patient, 

kan utöva direkt eller indirekt makt. Att inte bli tagen på allvar är en form av maktutövande 
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som ger patienten en känsla av maktlöshet. Maktutövning kan uppkomma när vårdpersonal 

saknar förståelse för patientens tankevärld. Detta lidande återfinns tydligt i resultatet där 

kvinnorna kände att de inte blev tagna på allvar och upplevde att vården saknade förståelse, 

vilket indikerar på en form av maktlöshet. 

 
 

Kliniska implikationer 
 

I föreliggande studies resultat framkom det att kvinnorna upplevde olika former av lidande 

som påverkade deras liv och livskvalité negativt. Det som tidigare känts naturligt, såsom 

synen på sig själv samt relationen till partnern, var nu förändrad. Kvinnorna upplevde 

avsaknad av stöd och förståelse från vårdpersonalen. De upplevde att ingen tog deras lidande 

på allvar vilket gjorde att kvinnornas lidande förvärrades. Kvinnorna kände sig 

avhumaniserade och att vården var likgiltiga inför deras lidande över bröstförlusten. 

Kvinnorna behövde bli sedda av vårdpersonalen och få berätta om sina upplevelser. 

Resultatet visar även på att kvinnorna fick en förändrad kroppsuppfattning, sämre självkänsla 

och flera negativa känslor. Det saknades en individanpassad diskussion över bröstets 

betydelse och hur förlusten påverkade kvinnornas liv. Att sedan inte bli tagen på allvar 

genom att inte få sitt lidande bekräftat ger upphov till ökat lidande kan vara en bidragande 

faktor till en försämrad psykologisk motståndskraft hos kvinnorna. 

Resultatet av studien kan underlätta sjuksköterskans förståelse för det lidande som kvinnorna 

genomgår och utifrån den kunskapen identifiera patientens behov av stöd omgående efter 

ingreppet. På så sätt kan omvårdnaden anpassas efter patientens personliga behov. 

En djupare förståelse för kvinnans lidande ökar förmågan att vara lyhörd och skapa en 

kommunikation som tillåter patienten att visa sig sårbar. 

 

Slutsats 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av lidande post mastektomi. 

Tidigare forskning påvisade att kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde att de inte 

fick rätt stöd eller hjälp efter ingreppet och att det krävs mer forskning inom området för att 

kunna ge dessa kvinnor rätt omvårdnad. Resultatet synliggör att kvinnor som genomgått en 

mastektomi upplever lidande. Lidandet som uppkom i samband med att bröstet avlägsnades 

visade sig i sorg, skam, rädsla, förändrad identitet och sexualitet. Resultatet visade även att en 

stor del av lidandet uppkom som en följd av att inte bli tagen på allvar av omgivningen och 
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vården. Det framkom att lidandet ökade på grund av omgivningens och vårdens syn på dessa 

kvinnor. Resultat är inte generaliserbart för alla kvinnor som genomgått en mastektomi 

eftersom upplevelser är något individuellt och något unikt. Däremot bekräftar resultatet och 

tidigare forskning att det existerar lidande hos många kvinnor post mastektomi, detta lidande 

är inte tillräckligt belyst och forskningen inom detta område är begränsad. Fortsatt forskning 

krävs för att sjuksköterskan och vårdpersonalen ska kunna identifiera lidande och tillämpa en 

god och personcentrerad omvårdnad, som dessa kvinnor är i behov av. Dessa kvinnor har 

olika unika behov som behöver lyftas fram och tas hänsyn till inom vården. Därför är 

sjuksköterskans roll och omvårdnad viktig för dessa kvinnors välmående. Ytterligare 

forskning kring kvinnors lidande post mastektomi är nödvändigt för att kunna identifiera och 

lindra det specifika lidandet hos varje enskild kvinna. Vidare forskning inom detta ämne kan 

bidra till mer kunskap om kvinnans lidande post mastektomi, detta skulle kunna minska deras 

lidande. 

 
Självständighet 
Arbetet har utförts med ett gott samarbete där båda parterna varit aktivt deltagande och 

bidragit i processens alla steg. Författarna har träffats och skrivit tillsammans i alla delar av 

arbetet. Veckovis sattes gemensamma mål för när de olika delarna i arbetet skulle vara 

färdiga. Inledning skrevs tillsammans av båda författarna. Bakgrund utformades tillsammans 

i stora drag. M.P skrev under rubriken bröstcancer och S.P skrev under rubriken mastektomi, 
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efterföljande rubriker skrevs gemensamt. Sökning efter relevanta patografier gjordes 

tillsammans. De utvalda patografierna lästes igenom var för sig en gång och därefter gick 

författarna igenom patografierna tillsammans och meningsbärande enheter togs ut. 

Innehållsanalysen genomfördes tillsammans och valda meningsenheter diskuterades till 

konsensus uppstod. Alla delar i metodavsnittet och resultatet skrevs gemensamt. Bearbetning 

av resultatets uppbyggnad och indelning av koder till lämpliga under- och huvudkategorier 

utfördes och diskuterades tillsammans. Diskussionens två delar skrevs gemensamt, där båda 

parterna samarbetade bra och hade bra diskussioner genom processen. Slutsatsen skrevs 

tillsammans och arbetets helhet lästes igenom och granskades var för sig men också 

tillsammans. 
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Bilaga 
Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

 
Efter middagen 
ska han byta 
mitt bandage. 
Då ska han få se 
hur jag ser ut 
och jag se hur 
han ser ut när 
han får se. 
(Bok 2) 

När han byter mitt 
bandage ska han få 
se hur jag ser ut 
och jag se hur han 
ser ut när han får 
se. 

 
Rädsla för 
reaktionen 

 
Sorg, 
skam och 
rädsla 

 
Emotionellt 
lidande 

 
För mig finns 
absolut inget 
sexigt med denna 
frånstötande 
bröstprotes. 
(Bok 4) 

Finns inget sexigt 
med denna 
frånstötande 
bröstprotes. 

Missnöje över 
protesen 

Missnöje och 
besvikelse 

Emotionellt 
lidande 

Naturligtvis är 
brösten en del av 
en kvinnas 
identitet och 
sexualitet. 
(Bok 1) 

Brösten är en del 
av kvinnans 
identitet och 
sexualitet 

Bröstens betydelse Identitetskris och 
intima relationer 

Att inte känna sig 
hel 

Det är i andra 
situationer som det 
kan vara mycket 
ömtåligt, när man 
sätter på sig 
baddräkt eller 
sommarkläder. 
(Bok 4) 

Det kan vara 
ömtåligt i 
situationer att sätta 
på sig baddräkt 
eller 
sommarkläder 

Känna sig 
förändrad 

Att känna sig 
annorlunda 

Att inte känna sig 
hel 

Sköterskan ritar 
med en tuschpenna 
på min hud... Jag 
är ett objekt. 
(Bok 3) 

Sköterskan ritar på 
min hud. Jag är ett 
objekt. 

Känner sig som ett 
objekt 

Förringat 
lidande 

Att inte bli tagen 
på allvar 

 


