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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hysterektomi innebär borttagande av livmodern. En av tio kvinnor har genomgått 
hysterektomi i Sverige. Tidigare forskning visar att känslor som identitetshot, 
sjukdomskänsla samt starka känslor som oro och förändrad kroppsbild kan uppstå i samband 
med hysterektomi. Hysterektomi behöver dock inte innebära enbart negativa känslor och det 
finns de kvinnor som upplever frihetskänslor och starkare självkänsla i samband med 
hysterektomi.  
Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av genomgången hysterektomi. 
Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultatet 
baserades på sju vetenskapliga artiklar och analyserades med en manifest innehållsanalys.  
Resultat: I studiens resultat framkom följande fyra huvudkategorier: Upplevelsen av 
kroppsbilden, upplevelsen av ett förbättrat liv, upplevelsen av omgivningens stöd samt 
upplevelsen av negativ fysisk förändring. Till huvudkategorin upplevelsen av kroppsbilden 
framkom även en underkategori: upplevelsen av infertilitet. Resultatet visade att kvinnors 
upplevelser av genomgången hysterektomi var övervägande positiva då många kvinnor 
upplevde förbättrat liv i samband med ingreppet. Resultatet visade även att omgivningens 
stöd spelade roll för dessa kvinnors upplevelser. Dock kan upplevelser som förändrad 
kroppsbild, infertilitet och negativa fysiska förändringar påverka upplevelsen negativt. 
Slutsats: I slutsatsen betonades att gynekologiska ingrepp gjorde ett speciellt intryck på 
kvinnan som kan vara både negativ eller positiv. Flertalet kvinnor erfor en positiv upplevelse 
vid hysterektomi. Borttagandet av livmodern kunde påverka kvinnans livsvärld både positivt 
och negativt. Studien är på grund av de blandade känslor som kan uppstå i samband med 
genomgången hysterektomi av betydelse för sjukvårdspersonal i bemötandet av dessa 
kvinnor.  
Nyckelord: Hysterektomi, Livsförändring, Upplevelser 
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Inledning 
Hysterektomi innebär borttagande av hela eller delar av livmodern (Flam & Lundberg, 2007). 

Enligt Ceausu, Shakir, Lidfeldt, Samsioe och Nerbrand (2005) är hysterektomi den vanligaste 

elektiva operationen som utförs på kvinnor världen över. Flam och Lundberg (2007) 

redovisar att en utav tio genomgår hysterektomi i Sverige.  

 

Enligt Jambur (1983) och Vomvolaki (2006) kan kvinnan uppfatta livmodern som en symbol 

för kvinnlighet och sexualitet vilket kan medföra att kvinnan känner sig identitetshotad vid 

hysterektomi. Farquar, Harvey, Sadler och Stewart (2006) samt Flory, Bissonnette och Binik 

(2005) har i sina studier uppmärksammat att sjukdomskänsla samt starka känslor som 

förändrad kroppsbild och oro kan uppträda efter hysterektomi. Elson (2002) menar dock att 

hysterektomi inte enbart behöver innebära negativa känslor och att det finns de kvinnor som 

kan uppleva frihetskänslor i samband med hysterektomi. I senare forskning beskriver Elson 

(2004) även kvinnor som upplever sig mer självsäkra och säkrare på sin identitet än de gjort 

innan ingreppet.  

 

God kunskap om känslor som kan uppstå i samband med hysterektomi är viktiga för att 

kvinnor skall kunna uppnå samt bevara psykiskt god hälsa (Mazmanian, 1999). Mer kunskap 

och förståelse krävs om kvinnors upplevelser av att genomgå hysterektomi för att 

sjukvårdspersonal skall ha möjlighet att stödja kvinnor på bästa sätt (Farquar et al., 2006). 

Föreliggande studie är således av betydelse för att öka kunskapen om kvinnors upplevelser av 

genomgången hysterektomi. 

Bakgrund 

Hysterektomi 
Ordet hysterektomi betyder utskärande av livmodern (Lindskog, 2004). Livmodern är det 

organ som har till uppgift att bära ett foster under dess utveckling (Jansson & Landgren, 

2010).  
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Elson (2004) beskriver olika typer av hysterektomi. Subtotal hysterektomi innebär att 

livmoderkroppen avlägsnas kirurgiskt. Vid total abdominell hysterektomi avlägsnas 

livmoderkroppen samt livmodershalsen kirurgiskt. Hysterektomi är även genomförbart via 

laparoskopi samt vaginalt avlägsnande genom vagina. Vid en total hysterektomi med bilateral 

salpingo-oophorektomi avlägsnas hela livmodern, äggledarna samt äggstockar därmed 

genomgår kvinnan kirurgisk menopaus. Flam och Lundberg (2007) menar att den vanligaste 

orsaken till hysterektomi är myom, myom är knutor av muskelceller och bindväv även 

kallade godartade tumörer som kan ge riklig menstruationsblödning samt åstadkomma 

smärta. Flam och Lundberg (2007) menar vidare att hysterektomi är en behandlingsåtgärd 

även vid framfall och maligna gynekologiska sjukdomar då annan behandling inte haft 

önskad effekt. Jambur (1983) har i sin studie uppmärksammat att när livmodern avlägsnas 

kan kvinnligheten vara hotad då kvinnan kan uppleva sig som stympad (Jambur, 1983). 

Borttagandet av livmodern kan även upplevas som en förlust av kvinnlighet och livskraft 

beskriver Flory et al. (2005) i sin studie. Flory et al. (2005) menar vidare att det finns de 

kvinnor som inte upplever dessa känslor efter en hysterektomi.  

Upplevelser 
Eriksson (1989) menar att en upplevelse är ett psykologiskt begrepp och är individuell för 

människan. Eriksson (1987) menar vidare att kroppen innebär ett helhetsperspektiv där 

upplevelsen är den levda kroppen. Människan och hennes kropps upplevelser har därför 

många dimensioner som fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Detta medför att kroppen vid 

upplevelser fylls av minnen, erfarenheter och visdom (Eriksson, 1987). Jambur (1983) menar 

vidare att upplevelsen av att vara oförmögen till att bära ett barn kan leda till psykiska och 

sexuella besvär. Främst barnlösa kvinnor och kvinnor under 30 års ålder är mest sårbara efter 

en hysterektomi då det inte är ovanligt att dem upplever sig identitetshotade (Jambur, 1983). 

Erikssons (1987,1989) beskrivning av upplevelse användes i föreliggande studie. 

Livsvärlden 
Livsvärldsperspektivet innebär att människans erfarenheter och upplevelser i vardagen och 

livet uppmärksammas (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Kroppen 

är viktig för att få tillgång till livet och är därför subjektiv och kan inte enbart förstås som ett 

objekt. En subjektiv kropp innebär att människan inte har en kropp utan är sin kropp. 

Kroppen blir särskilt märkbar för människan vid förändring i kroppen och kan även förändra 

människans syn på sin egen livsvärld och även tillgången till den (Dahlberg et al., 2003). 
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Enligt Lindholm och Eriksson (1992) är det två element som dominerar i en människas 

livsvärld, lidande och välbefinnande. Dessa element skapar i samspel en rörelse och behöver 

inte vara varandras motsatser. Dahlberg et al. (2003) menar vidare att det är fullt möjligt att 

vara i ett lidande tillstånd samtidigt som glädje kan upplevas i vardagen. Elson (2004) hävdar 

att kvinnor som genomgått hysterektomi kan få insikt om att livet har förändrats för alltid då 

den reproduktiva förmågan försvinner. Även positiva upplevelser efter ingreppet blir 

märkbara när kvinnorna upplever symtomfrihet och frihetskänslor (Elson, 2004).  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av genomgången hysterektomi. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats för att belysa kvinnors 

upplevelser av genomgången hysterektomi. Polit och Beck (2012) menar att en 

litteraturstudie är en kritisk sammanställning av forskning inom ett visst område. Genom att 

sammanställa data som det redan forskats fram inom ett ämnesområde tas ämnet till en högre 

nivå (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ ansats valdes då den fokuserar på att förstå och tolka 

individens subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2009). Då studien 

belyser kvinnans personliga upplevelse av hysterektomi ansågs detta som en lämplig ansats.  

Urval 

Inklusionskriterier 

För att begränsa sökningen under studien tillämpades inklusionskriterier i form av 

språkbegränsning till engelska då detta språk behärskades. För att artiklarna skulle inkluderas 

i studien skulle de vara skrivna mellan 1999 -2012 då detta ansågs vara relevant forskning. 

Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna som valdes skulle vara analyserade med 

kvalitativ metod, då det var upplevelsen av genomgången hysterektomi som belystes. Ingen 

geografisk begränsning gjordes då tillgången på material med kvalitativ ansats är begränsat. 

Ingen tidsbegränsning tillämpades efter kvinnornas operation. Studien inkluderade därmed 

genomgången hysterektomi direkt efter livmodern avlägsnats och framåt då detta ansågs 

inkludera alla aspekter av kvinnornas upplevelser. 
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Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, MEDLINE samt PsychINFO då dessa 

databaser täckte det valda ämnesområdet. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

fokuserar databasen CINAHL på omvårdnadsvetenskapliga referenser. MEDLINE innehåller 

utöver omvårdnadsvetenskapliga referenser även områden inom bland annat medicin och 

odontologi. Databasen PsychINFO fokuserar på referenser inom psykologi och psykiatrisk 

omvårdnad. Nio artiklar valdes sedan från databaserna MEDLINE och CINAHL då 

PsychINFO inte tillförde ytterligare referenser.  

 

I föreliggande studie användes ett flertal sökord men slutligen användes följande: 

hysterectomy, wellbeing, experience, qualitative, self-esteem, patient´s attitudes, self-concept, 

quality of life och psychosocial. Sökorden kombinerades med den booleska sökoperatorn 

AND detta i enlighet med Willman et al. (2006) som menar att sökningen då avgränsas 

effektivare. Litteratursökningen redovisas i bilaga 1. Under litteratursökningen lästes 

inledningsvis 70 artiklars abstrakt där 61 artiklar frångick föreliggande studies syfte och 

valdes därför bort. Slutligen kvalitetsgranskades nio artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning 

Willman et al. (2006) presenterar ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod vilket de valda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån. Kvalitetsbedömning 

gjordes för att underlätta granskning av artiklarna. I studien kvalitetsgranskades nio artiklar 

varav två uteslöts då artiklarna frångick föreliggande studies syfte. Willman et al. (2006) 

menar att varje litteraturstudie är unik och skall utformas därefter. Originalprotokollet 

innehöll frågor om studiens problemformulering, studiens kontext, urval, metod, giltighet, 

kommunicerbarhet och etiskt resonemang. Enligt Ekegren och Hinnfors (2006) skall etiska 

överväganden i samband med en studie göras. Under genomläsning av de vetenskapliga 

artiklarna uppmärksammades etiska överväganden som exempelvis deltagarnas anonymitet 

och konfidentialitet. Protokollet utformades därefter genom uteslutande av urvalsförfarande 

då urvalsförfarande inte ansågs påverka artiklarnas kvalitet. Protokollet tilldelades en poäng 

per ja och för varje nej/vet ej tilldelades noll poäng, vilket innebar ett resultat på 14 i max 

poäng. Därefter omvandlades poängen till procentenheter. Den sammanfattande 

bedömningen av kvaliteten delades sedan in i tre kategorier, där 80-100 % utgjorde kategorin 

bra kvalitet. 70-79 % utgjorde kategorin medel kvalitet, under 70 % utgjorde kategorin dålig 
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kvalitet. De sju artiklar som inkluderades i studien ingick alla under kategorin bra kvalitet. 

Protokollet redovisas i bilaga 2.  

Analys  
I analysprocessen analyserades sju artiklar. Den analysmetod som ansågs lämplig och som 

användes var en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats inspirerad av Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning. Latenta inslag förekom för att kunna genomföra en så korrekt 

tolkning av materialet som möjligt. Artikelöversikt redovisas i bilaga 3. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) består analysprocessen utav olika delar där uttagande 

av meningsenheter, kondensering, kodning samt kategorisering av materialet utgör viktiga 

delar. Forsberg och Wengström (2009) menar att processen bidrar till ett mindre och mer 

hanterbart material. För att lättare organisera, strukturera upp och utesluta icke relevant data i 

studien skall analysmaterialet noggrant läsas igenom flertalet gånger (Forsberg & 

Wengström, 2009). För att få struktur samt inkludera relevant data genomfördes därför detta i 

enlighet med ovanstående referenser. 

 

Efter genomläsning plockades meningsenheter ut i resultaten som svarade till studiens syfte. 

Även detta moment genomfördes individuellt för att sedan jämföras och diskuteras till 

samstämmighet. Graneheim och Lundman (2004) menar att en meningsenhet innehåller ord 

eller meningar som tillsammans utgör ett sammanhang och skapar en helhet. Momentet görs 

för att data skall kunna tolkas korrekt och för att skapa en djupare förståelse för materialet. 

Kondensering av meningsenheterna innebär att förkorta men bevara kärnan i innehållet. 

Kondenseringen gjordes tillsammans och översattes då till svenska. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att kodning av det kondenserade materialet gör det lättare att se informationen 

och få en bättre översikt av materialet. Genom kodning märks de olika meningsenheterna 

med etiketter som gör det lättare att forma kategorier. Kategorisering innebär en kort, koncis 

och överskådlig beskrivning av det kodade materialet och svarar på frågan ”vad?” 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kodning av materialet genomfördes tillsammans. Med hjälp 

av koder utformades först huvudkategorier för att sedan utforma en underkategori. Slutligen 

formades fyra huvudkategorier och en underkategori som svarade till studiens syfte. 

Huvudkategorierna utgör rubrikerna i resultatet, se figur 1. Exempel på innehållsanalys 

redovisas i bilaga 4.  



 

 
 

9 

 
Figur 1. Översikt av syfte, huvudkategorier och underkategori. 

Resultat 

Upplevelsen av kroppsbilden 
I denna kategori beskrivs kvinnors upplevelse av kroppsbilden och hur detta påverkar dem. 

 

Kvinnor som genomgått hysterektomi kan uppleva saknad av livmodern vilket kan innebära 

förändrad kroppsbild. Den förändrade kroppsbilden bidrar till en känsla av att vara onormal 

och inkomplett. Kvinnorna kunde uppleva ett fysiskt hål i kroppen då livmoder och 

äggstockar avlägsnats (Dell & Papagiannidou, 1999). Det förekom även upplevelser om oro 

över hur kvinnornas partner skulle se på dem efter hysterektomin (Augustus, 2002; Dell & 

Papagiannidou, 1999; Williams & Clark, 2000).  

“My life has changed after the hysterectomy. I feel that something is 

missing. Of course now, after 8 years, the feelings are not the same in 

intensity. At the beginning, just after the operation, I thought my husband 

would see me differently. I was very anxious about sex and I was afraid 

that I would have problems with sex. Although everything went fine I 

thought I wasn’t normal” (Dell & Papagiannidou, 1999, s. 397).  

Kvinnors 
upplevelser av 
genomgången 
hysterektomi 

Upplevelsen av 
kroppsbilden 

Upplevelsen av 
infertilitet 

Upplevelsen av ett 
förbättrat liv 

Upplevelsen av 
omgivningens stöd 

Upplevelsen av 
negativ fysisk 

förändring 
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Studiens resultat visar att för en del kvinnor leder oron över partnerns syn på kvinnan till oro 

över samliv och sexualitet. Det framkommer att de flesta kvinnor trots oron har ett oförändrat 

eller förbättrat samliv med sin partner (Augustus, 2002; Dell & Papagiannidou, 1999; 

Williams & Clark, 2000). Fåtalet kvinnor beskriver dock att det tagit lång tid innan samlivet 

kommit igång och i vissa fall även ett försämrat samliv (Augustus, 2002). Kvinnorna 

beskriver att den förändrade kroppsbilden är problematisk då den gör det svårare att känna sig 

åtråvärd. Dock upplever de flesta kvinnorna inte problem med att själva känna åtrå (Dell & 

Papagiannidou, 1999). Det finns även kvinnor som upplever oförändrad kroppsbild 

(Augustus, 2002; Mingo, Herman & Jasperse, 2000; Uskul, Ahmad, Leyland & Stewart, 

2003). 

Upplevelsen av infertilitet 

I denna underkategori framställs resultatet av kvinnors upplevelser av infertilitet och trauman 

i samband med infertilitet som exempelvis bemötande av personal efter ingreppet.  

 

Livmoderns status kan vara starkt förknippad med sexualitet och fertilitet (Augustus, 2002; 

Dell & Papagiannidou, 1999; Williams & Clark, 2000). Kvinnornas negativa attityder i 

samband med hysterektomi kan vara relaterade till förmågan att bära ett barn, det vill säga 

fertilitet. Fåtalet kvinnor i studien beskriver oro över att förlora den reproduktiva förmågan 

oavsett om kvinnorna och dess partner vill ha fler barn eller inte (Dell & Papagiannidou, 

1999; Linenberger & Cohen, 2010; Williams & Clark, 2000). En kvinna menar att 

upplevelsen av infertilitet handlar om hur säker kvinnan och hennes partner är över att inte 

längre vilja ha barn (Linenberger & Cohen, 2010). En annan kvinna beskriver att upplevelsen 

försämrats postoperativt då hon inte upplevde någon empati eller medkänsla från 

sjukvårdspersonalen. Upplevelsen försämrades ytterligare då hon efter operationen blev 

inlagd på förlossningsavdelningen tillsammans med nyblivna mammor (Mingo et al., 2000). 

 “….their sensitivity was like pththtthth, just shoot me now, you know. Ask 

to be on the surgical ward, yeah, not the postpartum unit!” (Mingo et al., 

2000, s. 32) 
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Upplevelsen av ett förbättrat liv 
Upplevelser av genomgången hysterektomi var övervägande positiva. I denna kategori 

framställs upplevelsen av ett förbättrat liv efter ingreppet. 

 

Upplevelsen av ett förbättrat liv efter hysterektomi var övervägande hos kvinnorna. Många 

beskrev frihetskänslor efter ingreppet. Frihetskänslorna uppstod då kvinnorna inte längre 

bekymrades av kraftiga menstruationer och starka smärtor som kom i samband med 

menstruationen. Upplevelsen av att inte längre behöva styras av blödningar var betydelsefull 

för kvinnornas självkänsla och många kvinnor beskrev att de efter operationen upplevde ökad 

självkänsla (Augustus, 2002; Dell & Papagiannidou, 1999; Fleming, 2003; Linenberger & 

Cohen, 2010; Mingo et al., 2000; Uskul et al., 2003; Williams & Clark, 2000). En del kvinnor 

beskrev tidigare problem med klädval då de oroade sig för läckage vilket de efter operationen 

inte längre behövde oroa sig över (Augustus, 2002; Linenberger & Cohen, 2010).  

“It built up my self-esteem. After 2 years of bleeding, it was welcome. It 

made me feel lika a whole woman.” (Linenberger & Cohen, 2010, s. 354) 

I samband med rikliga menstruationer beskriver en kvinna att hon på grund av lågt blodvärde 

kände sig orkeslös, nedstämd och matt. Kvinnan upplever att operationen förändrade hennes 

liv till det bättre (Linnenberger & Cohen, 2010). Fler kvinnor i studien beskriver ökad 

livskvalité och vitalitet, vilket har bidragit till att kvinnorna känner sig mer hälsosamma. I 

samband med ökad livskvalité och vitalitet beskriver kvinnorna att de upplevde sig själva 

som mer självständiga, passionerade och mer intresserade av sin omgivning (Augustus, 2002; 

Dell & Papagiannidou, 1999; Fleming, 2003; Linenberger & Cohen, 2010; Mingo et al., 

2000; Uskul et al., 2003; Williams & Clark, 2000). 

 

Förbättrat samliv efter ingreppet upplevdes av många kvinnor då de inte längre behövde oroa 

sig för blödningar, smärta och graviditet. En del kvinnor beskriver att de efter ingreppet 

känner sig säkrare i sin sexualitet och upplever ökad njutning. Fåtalet upplevde inga 

förändringar i sin sexualitet (Augustus, 2002; Dell & Papagiannidou, 1999; Mingo et al., 

2000). 
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Upplevelsen av omgivningens stöd 
I denna kategori redovisas omgivningens betydelse för kvinnans upplevelse efter 

genomgången hysterektomi. Med ordet omgivning menas kvinnornas anhöriga samt 

sjukvårdspersonal. 

 

De flesta kvinnorna upplevde gott stöd från deras anhöriga, vilket påverkade upplevelsen 

positivt. En minoritet av kvinnorna upplevde otillräckligt stöd och mötte även motstånd av 

sina anhöriga till operationen (Williams & Clark, 2000). 

“…My grandmother didn´t like it. Some of my relatives said, “You ought 

to be ashamed.” I said they were really in the dark ages and needed to 

up-date their thinking and come into the real world…” (Williams & 

Clark, 2000,s. 20).  

En kvinna beskrev att hennes man var emot ingreppet på grund av önskan om fler barn. En 

del kvinnor valde att inte berätta om ingreppet på grund av rädsla att bli lämnade. Motståndet 

och rädslan påverkade i viss mån upplevelsen till det negativa och kvinnorna beskriver det 

som en emotionell börda (Augustus, 2002; Williams & Clark, 2000). 

 

Det var viktigt för kvinnorna att sjukvårdspersonalen gav god vård i form av gott bemötande 

och adekvat information (Mingo et al., 2000; Williams & Clark, 2000). Det framkom i 

resultatet att beröring från sjukvårdspersonal var även en viktig del för att påverka 

upplevelsen positivt (Fleming, 2003). Positiva upplevelser beskrevs i samband med 

genomgången hysterektomi då sjukvårdspersonalen inte enbart varit ett stöd för patienten 

utan även hennes familj. Fåtalet kvinnor påtalade även vikten av att sjukvårdspersonalen gav 

individanpassad vård då varje individ och hennes upplevelse är unik (Mingo et al., 2000; 

Williams & Clark, 2000) 

Upplevelsen av negativa fysiska förändringar 
I denna kategori redovisas kvinnors upplevelse av negativ fysisk förändring och inkluderar 

kirurgisk menopaus som utgör den största faktorn till negativ fysisk förändring.  

 

Många kvinnor besvärades av kirurgisk menopaus vilket påverkade upplevelsen av 

genomgången hysterektomi negativt. Kvinnorna beskriver bland annat symtom som 
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humörsvängningar, vallningar och hjärtklappningar. Fåtalet besvärades även av vaginal 

torrhet. En del av kvinnorna blev erbjudna hormonbehandling för att lindra besvären, dock 

förekom besvär som exempelvis vallningar trots behandling. (Augustus, 2002; Dell & 

Papagiannidou, 1999; Linenberger & Cohen, 2010; Mingo et al., 2000; Williams & Clark, 

2000).  

“…after the operation I was following a hormonal therapy and I had hot 

flushes at times. At times I thought I couldn’t breathe and I needed 

oxygen. I can´t tolerate hot weather. I have very high bloodpressure and 

dizziness. Also insomnia that was bringing the dizziness. Especially last 

year it was so intense, I thought I was dying. Also I have very high 

perspiration, and I cry very easily.” (Dell & Papagiannidou, 1999, s. 396) 

Många av de som genomgick kirurgisk menopaus upplevde att de fått bristfällig information 

om menopaus och dess symtom. Bristen på information och ovetskap medförde att 

upplevelsen hos en del kvinnor påverkades negativt då kirurgisk menopaus kom oväntat 

(Augustus, 2002; Linenberger & Cohen, 2010; Williams & Clark, 2000). 

 

Andra fysiska förändringar som påverkade upplevelsen av genomgången hysterektomi 

negativt kunde vara i det postoperativa skedet då kvinnor beskriver smärta i nedre magen, 

gasspänningar samt trötthet. Kvinnorna beskriver i samband med ovanstående symtom att 

labila känslor ofta uppstod (Linenberger & Cohen, 2010; Williams & Clark, 2000). En kvinna 

beskriver stark smärta som under sex månader efter ingreppet inte försvunnit. Kvinnan 

uppgav att den långvariga smärtan påverkade hennes upplevelse av genomgången 

hysterektomin negativt (Williams & Clark, 2000).   

Diskussion 

Metoddiskussion 
Om empirisk studie valts som tillvägagångssätt för hur syftet skulle besvaras hade 

förmodligen tillgången av material baserat på observationer och intervjuer ökat. En empirisk 

studie skulle då möjligen ha påverkat föreliggande studies resultat. Tiden för studien skulle 

genomföras under tio veckor och därför valdes empirisk studie bort. Om studien genomförts 

med kvantitativ ansats hade syftet på studien inte besvarats, vilket var att belysa kvinnors 
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upplevelser av genomgången hysterektomi. Då kvantitativ ansats fokuserar på ett mätbart och 

mer generellt resultat valdes därför detta bort (Willman et al, 2006). Studien genomfördes 

istället som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Manifest innehållsanalys med latenta 

inslag tillämpades. Resultatet skulle möjligen ha påverkats om enbart latent innehållsanalys 

hade använts. En latent innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att 

tolka den underliggande meningen av materialet. Manifest innehållsanalys med latenta inslag 

ansågs vara mer konkret tolkning och valdes därför.  

 

Databaserna som användes under studien var: CINAHL, MEDLINE samt PsychINFO. 

Willman et al. (2006) menar att samtliga ovanstående databaser innehåller vårdvetenskapliga 

artiklar som berör omvårdnad och vårdvetenskap, dessa ansågs därför vara lämpliga i studien. 

Ytterligare en anledning till valet av databaser var tillgängligheten. Blekinge Tekniska 

Högskola prenumererar på samtliga ovanstående baser vilket gjorde dem tillgängliga under 

tiden studien skrevs. De sju artiklar som ingick i resultatet hittades via databaserna, där 

flertalet hittades i CINAHL. Artikelsökning i PsychINFO bidrog inte till nya artiklar utan 

samtliga hittades även i CINAHL eller MEDLINE. Resultatet i studien hade möjligen 

påverkats om kunskap och tillgång till fler databaser funnits. 

 

För att avgränsa sökningen och utesluta irrelevant information användes sökord för att öka 

relevansen av framkommet material vilket gjordes i enlighet med Willman et al. (2006). I 

inledningsfasen av studien användes fler sökord än vad som framkommer i metoden. Dessa 

sökord togs bort då de inte ansågs bidra till relevant material. Sökorden valdes att enbart 

kombineras med den booleska sökoperatorn AND för att begränsa sökningen. De booleska 

sökoperatorerna OR och NOT uteslöts då de ansågs vidga eller begränsa sökningarna på ett 

icke fördelaktigt sätt. Om OR hade inkluderats i studien hade antagligen antalet artiklar vid 

sökningen ökat och därmed kunnat bidra med ytterligare artiklar dock hade urvalet blivit för 

stort för att hantera och uteslöts därför.  

 

Inklusionskriterier utformades för att begränsa litteratursökningen. Ett inklusionskriterium 

var att artiklarna inte skulle vara publicerade tidigare än 1999 för att finna så relevant 

forskning som möjligt, då forskning om kvinnors upplevelser av hysterektomi med kvalitativ 

ansats är begränsad. Ytterligare ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska då detta språk förutom svenska behärskades. Översättning från engelska till 

svenska gjordes, då engelska inte var modersmålet, kan vissa feltolkningar ha gjorts. 
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Meningsenheterna och översättningarna har dock noggrant diskuterats för att undvika 

översättningsfel i den mån det är möjligt. Ingen tidsbegränsning gjordes efter genomgången 

hysterektomi för att undvika att viktig data som påverkar upplevelseperspektivet föll bort. 

Ingen geografisk avgränsning gjordes i litteratursökningen då materialet av kvalitativa studier 

om kvinnors upplevelse av genomgången hysterektomi är begränsad. På grund av icke 

geografisk avgränsning kan vissa kulturella skillnader i upplevelserna förekomma som 

möjligen kan ha påverkat resultatet.  

 

Nio artiklar kvalitetsgranskades enligt Willmans et al. (2006) protokoll för att säkra 

kvaliteten på artiklarna. Willman et al. (2006) menar att kvalitetsgranskningsprotokollet bör 

anpassas efter studiens syfte då varje studie är unik. Urvalsförfarande uteslöts därför från 

protokollet då frågan inte ansågs ha någon betydelse för studiens resultat. Artiklarnas kvalitet 

ansågs inte ha påverkats av uteslutandet då de fortfarande tilldelades tillräckligt med poäng 

för att ingå i kategorin bra kvalitet. Willman et al. (2006) menar att en granskning är 

subjektiv och olika åsikter om kvaliteten kan därför ha förekommit. En manifest 

innehållsanalys med latenta inslag inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning 

av bland annat Kirpendorff gjordes. Anledningen till att Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning valdes var tillgängligheten samt att analysstegen ansågs vara väl framställda. Genom 

att analysen är genomförd av två skribenter kan detta ses som en styrka i studien då 

analysprocessen flera gånger har diskuterats till samstämmighet.  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att kvinnor kan uppleva en förändrad kroppsbild vid genomgången 

hysterektomi. En del av kvinnorna upplevde saknad av kroppsdel och hade en känsla av 

inkomplett kropp, vilket stärks av Marván, Catillo-López, Ehrenzweig och Palacios (2012) 

som också menar att en förändrad kroppsbild kan uppstå i samband med hysterektomi.  

Dahlberg et al. (2003) menar att människan är unik och skall betraktas som en helhet. Vid 

förändring i kroppen kan kvinnans syn på hennes kropp förändras, vilket kan påverka hennes 

tillgång till sin livsvärld. Då människan förlorar en betydelsefull kroppsdel kan hon hamna i 

obalans (Dahlberg et al., 2003).  

 

Även om upplevelsen av den förändrade kroppsbilden förändrades behöver det inte innebära 

något negativt. Många kvinnor som innan ingreppet haft besvärande fysiska problem som 

exempelvis kraftiga blödningar och smärtor upplever efter operationen frihetskänslor och 
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ökad livslust. Resultatet bekräftas av Marván et al. (2012) som i sin studie beskriver att 

många kvinnor känt sig mer hela, lyckligare och hälsosammare efter ingreppet än de gjort 

tidigare. Resultatet styrks även av Elson (2004) som menar att tidigare negativa fysiska 

symtom kan hota livskvalitén för kvinnor och befrielse av dessa inger ökad livskvalité. 

Resultatet styrks ytterligare av Dahlberg et al. (2003) som redovisar att när den subjektiva 

kroppen genomgår en förändring så förändras även tillgången till ett liv som kan leda till ett 

nytt liv på gott och ont. De flesta kvinnorna i föreliggande studie beskrev en positiv 

förändring då tillgången till ett förbättrat liv blev möjlig.  

 

I resultatet framkommer att livmoderns status kan vara förknippad med kvinnlighet och 

sexualitet vilket styrks av Jambur (1983) som även menar att kvinnan då kan uppleva 

identitetshot. Ferroni och Deeble (1996) menar dock att ytterst få kvinnor ser livmodern som 

en symbol för sexualitet och kvinnlighet. Ferroni och Deeble (1996) redovisar vidare i sin 

studie att många kvinnor ser livmodern som ett organ enbart för reproduktion. Föreliggande 

studie visar inga indikationer som tyder på identitetshot bland kvinnorna. Resultatet visar 

istället att de flesta kvinnor upplever sig mer självsäkra än vad de gjort innan ingreppet. 

Vilket också har uppmärksammats av Elson (2004) och Marván et al. (2012) som beskriver 

ökad självkänsla och även ökad livskvalité i samband med hysterektomi. Resultatet visade 

även att de flesta kvinnor efter ingreppet upplevde förbättrad sexualitet då kvinnorna och inte 

längre besvärades av smärtor och blödningar vilket bekräftas av Ferroni och Deeble (1996) 

samt Marván et al.(2012) som i sina studier menar att många kvinnor upplevde förbättrat 

samliv efter ingreppet.  

 

Blandade känslor angående infertilitet framkommer mer bland kvinnorna. Fåtalet upplevde 

oro över den reproduktiva förmågan. Dock fanns det de kvinnor som var lättade över att inte 

längre behöva oroa sig över oönskad graviditet. Resultatet styrks av Elson (2004) som menar 

att även om en del kvinnor känner att de inte längre önskar fler barn kan de ändå uppleva 

saknad av att inte längre kunna bära ett barn. Resultatet styrks ytterligare av Leppert, Legro 

och Kjerulff (2007) som menar att dessa känslor inte är ovanliga bland kvinnor som 

genomgått hysterektomi i fertil ålder. Leppert et al. (2007) menar vidare att om kvinnan 

upplever sorg över ingreppet bör fertilitetsbevarande metoder övervägas. 

 

Vidare redovisas i resultatet att omgivningens stöd spelar roll för kvinnans upplevelser av 

genomgången hysterektomi. De kvinnor som blev bemötta med motstånd angående ingreppet 
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har upplevelsen ofta påverkats negativt. Marván et al. (2012) beskriver i sin studie att 

motståndet till ingreppet kan vara förknippat med kulturella åsikter om sexualitet och 

kvinnosyn. Resultatet visar att när kvinnorna upplevt gott stöd av anhöriga och 

sjukvårdspersonal har upplevelsen påverkats positivt. Det framkommer även i resultatet att 

god och adekvat information från sjukvårdspersonal var av vikt för kvinnornas upplevelser. 

Vilket även Ferroni och Deeble (1996) uppmärksammat som menar att god information är av 

vikt för att kunna påverka kvinnans upplevelser av genomgången hysterektomi positivt. 

Dahlberg et al. (2003) menar att ansvaret för en god vårdrelation mellan patient och 

sjukvårdspersonal alltid ligger hos sjukvårdspersonalen. Det är därför av vikt att personalen 

påverkar kvinnans upplevelse positivt och förhindrar eventuellt vårdlidande som kan påverka 

upplevelsen negativt. I resultatet framkommer att beröring är en positiv del av läkandet, 

vilket styrks av Dahlberg et al. (2003) som menar att beröring inte enbart är kroppslig utan 

även själslig och andlig. 

 

Kvinnors upplevelser av kirurgisk menopaus och hur det påverkat deras upplevelser av 

genomgången hysterektomi framkom i föreliggande studie. Kvinnorna upplevde i vissa fall 

att informationen om kirurgisk menopaus var bristfällig och menopausen var oväntad. Elson 

(2004) menar att i de fall det är möjligt att undvika total hysterektomi med avlägsnande av 

äggstockar samt äggledare bör det göras, då kvinnor som genomgått hysterektomi med 

bevarade äggstockar ofta mår psykiskt och fysiskt bättre. Vid kvarlämnande av äggstockar 

och äggledare kan dock risken kvarstå för framtida maligna gynekologiska tillstånd (Elson, 

2004). Ferroni och Deeble (1996) menar vidare att då alternativet kan vara ett liv med 

besvärliga gynekologiska problem upplever de flesta kvinnor ingreppet som en lättnad. 

Slutsats 
Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av genomgången hysterektomi. 

Gynekologiska ingrepp gör ett speciellt intryck på kvinnan som kan vara både negativ och 

positiv. Dock blir de psykosociala förhållandena ofta bättre efter operationen då många 

kvinnor upplever att de positiva upplevelserna ofta överväger de negativa. Studiens resultat 

visar att kvinnors upplevelser av genomgången hysterektomi är övervägande positiva då 

många kvinnor upplever förbättrat liv i samband med ingreppet. Resultatet visar även att 

omgivningens stöd spelar roll för dessa kvinnors upplevelser. Dock kan upplevelser som 

förändrad kroppsbild, infertilitet och negativa fysiska förändringar påverka upplevelsen 
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negativt. Studien är på grund av de blandade känslor som kan uppstå i samband med 

genomgången hysterektomi av betydelse för sjukvårdspersonal i bemötandet av dessa 

kvinnor.  

 

Forskning finns att tillgå angående hysterektomi dock, huvudsakligen forskning med 

kvantitativ ansats. Det finns förhållandevis begränsad forskning med kvalitativ ansats som 

belyser kvinnors upplevelser av ingreppet. För att sjukvårdspersonal skall kunna bemöta 

kvinnor som genomgått hysterektomi på bästa sätt kan vidare forskning om dessa kvinnors 

upplevelser vara av vikt för att öka förståelse och kunskap hos sjukvårdspersonal.  

Självständighet 
Johanna Gimstrand och Linn Jönsson har under hela studien aktivt arbetat tillsammans. 

Genomläsning av material samt utplockande av meningsenheter har gjorts individuellt för att 

sedan diskuterats till samstämmighet. Därefter har allt arbete skrivits tillsammans.  
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Bilaga 1. Databassökningar  
Sökningar i Cinahl. Avgränsningar: Peer Reviewed, engelska, svenska. Siffrorna inom () 
innebär redan valda artiklar vid tidigare sökning. 
Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Sökdatum Lästa 

abstrakt 
Antal valda 
artiklar 

Hysterectomy AND Wellbeing 10 121105 7 0 

Hysterectomy AND Experience 118 121105 10 4 

Hysterectomy AND Qualitative 42 121105 12 2(2) 

Hysterectomy AND Self-esteem 4 121105 3 0(1) 

Hysterectomy AND Psychosocial AND 
Experience 

32 121105 12 0(3) 

Hysterectomy AND Experience AND Self-
esteem 

2 121105 1 0 

Hysterectomy AND Patients attitudes 2 121105 0 0 

Hysterectomy AND Self-esteem AND 
Selfconcept 

4 121105 2 0(2) 

 

Sökningar i Medline. Avgränsningar: engelska, svenska. Siffrorna inom () innebär redan 
valda artiklar vid tidigare sökning. 
Sökordskombinationer Antal 

träffar 
Sökdatum Lästa 

abstrakt 
Antal valda 
artiklar 

Hysterectomy AND Wellbeing 22 121105 2 0 

Hysterectomy AND Quality of life AND 
Wellbeing 

30 121105 5 1 

Hysterectomy AND Psychosocial AND 
Patient 

17 121105 2 0 

Hysterectomy AND Patients attitudes 2 121105 2 0 

Hysterectomy AND Self-concept 51 121105 6 0(1) 

Hysterectomy AND Self-esteem 7 121105 3 0(1) 

Hysterectomy AND Self-esteem AND Self-
concept 

6 121105 3 0(1) 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Augustus, C.E. 2002 
USA  

Beliefs and Perceptions of African 
American Women who have had 
Hysterectomy. 

Kvalitativ etnografisk design. Fokus 
grupper och individuella 
semistrukturerade intervjuer. 

30 deltagare. Olika typer av strategier användes vid 
rekryteringen av deltagare bland annat via 
gynekologer, snöbollsmetoden och även placering av 
flyers på olika kontor. 

Bra 

Dell, P., & 
Papagiannidou, S. 
1999 Grekland  

Hysterical Talk? A discourse analysis 
of Greek women´s accounts of their 
experience following hysterectomy 
with oophorectomy. 

Kvalitativ studie. Individuella 
semistrukturerade intervjuer. 

10 deltagare. Deltagarna rekryterades via en deltagare 
som kände intervjuaren personligen. 

Bra 

Fleming, V. 2003 
Storbritannien 

Hysterectomy: a case study of one 
woman´s experience. 

Singe-case study(fallstudie). 
Ostrukturerade intervjuer med en 
nyckelfråga som började 
diskussionen.  

1 deltagare. Deltagaren rekryterades via den lokala 
endometrios stödgruppen.  

Bra 

Linenberger, H., & 
Cohen, S. 2010 
USA 

From Hysterectomy to Historicity. Kvalitativ studie. Semistrukturerade 
intervjuer.  

65 deltagare och 58 slutförde studien. Rekrytering av 
deltagare skedde via 2 sjukhus för att få ett bredare 
urval i den sociala bakgrunden. 

Bra 

Mingo, C., Herman, 
C.J., & Jasperse,M. 
2000 New Mexico 

Women´s Stories: Ethnic Variations 
in Women´s Attitudes and 
Experiences of Menopause, 
Hysterectomy, and Hormone 
replacement Therapy. 

Kvalitativ studie med fokusgrupper. 
Etnografiska intervjuer med ”open-
ended” teknik.  

74 deltagare. Olika typer av strategier användes vid 
rekryteringen av deltagare bland annat via en stor 
dagstidning, placering av flyers på olika hälsocenter, 
mataffärer och ”mun till mun metoden” detta för att få 
ett bredare urval i den sociala bakgrunden. 

Bra 

Uskul, A.K., 
Ahmad, F., Leyland, 
N.A., & Stewart, D. 
2003 Canada 

Women´s Hysterectomy Experiences 
and Decision-Making. 

Kvalitativ studie. Semistrukturerade 
intervjuer. 

29 deltagare. Deltagarna rekryterades från ett sjukhus 
i Toronto. 
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A Qualitative Study of Women´s 
Hysterectomy Experience. 

Kvalitativ studie. Fokusgrupper och 
individuella intervjuer. 

38 deltagare. Olika typer av strategier användes vid 
rekryteringen av deltagare bland annat via hälsocenter 
och gynekologisk kliniker. 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori  

My life has changed after the hysterectomy. I 
feel that something is missing.  

Hysterektomin förändrade livet 
känsla av att något saknas 

Känsla av saknad  Upplevelsen av kroppsbilden 

…You feel that something is missing.. Det saknas något Känsla av saknad Upplevelsen av kroppsbilden 

I won´t go through pain and bleeding again. 
With that I will also get emotional stability 

Ett liv utan smärta och 
blödning hjälper till emotionell 
stabilitet 

Emotionell stabilitet Upplevelsen av ett förbättrat liv 

You feel better after it´s done and I´m feeling 
better than I expected 

Välmående bättre än förväntat Välmående Upplevelsen av ett förbättrat liv 

… after the operation I was following a 
hormonal therapy and I had hot flushes at 
times. At times I thought I couldnt breathe 
and I needed oxygen 

Efter operationen 
hormonbehandlades jag och 
upplevde vallningar. Vid vissa 
tillfällen fick jag andnöd 

Klimakteriebesvär Upplevelsen negativ fysisk 
förändring 

It changed my health .I had a lot of problems 
at the beginning …insomnia, heart 
palpitations worries.. I wasn´t feeling bad 
with the fact that I had had a hysterectomy. 

Förändrade min hälsa. I början 
uppstod många fysiska 
problem såsom 
hjälrtklappning. Jag kände inte 
att jag ångrade hysterektomin. 

Klimakteriebesvär Upplevelsen negativ fysisk 
förändring 

It was a positive experience for me. The 
doctor did exactly as he said. He removed 
the two ovaries and my uterus….and he did 
explain the procedures.  

Upplevelsen var positiv då 
läkaren gjorde det han 
informerade om 

God och adekvat 
information 

Upplevelsen av omgivningens stöd 

…well you need to have a nurse that can 
support you family while you are 
there(hospital) 

Viktigt för kvinnan att 
sjuksköterskan finns där även 
för familjen  

Viktigt att stötta familjen Upplevelsen av omgivningens stöd 
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