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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig 

cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av 

bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna 
genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. Att 

förlora ett bröst efter mastektomi har såväl en kroppslig som psykologisk 

innebörd. Avhandlingen omfattar fyra delstudier som beskriver detta på 

olika sätt. 
Syfte: Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera 

betydelsen av att förlora ett bröst på grund av cancersjukdom samt motiv 

och beslutsprocess i ställningstagande till att leva med eller utan ett 
rekonstruerat bröst. 

Metod: Avhandlingen baseras på två populationer av kvinnor boende i 

norra Sverige som genomgått mastektomi på grund av bröstcancer: de 

kvinnor som genomgått mastektomi under 2003 (delstudie I–III) samt de 
kvinnor som genomgått mastektomi mellan oktober 2006 och september 

2007 (delstudie IV). Dessa kvinnor identifierades via det regionala cancer-

registret, onkologiskt centrum, Norrlands universitetssjukhus. Statistiska 
analyser genomfördes i delstudie I och IV och tematisk narrativ analys har 

tillämpats i delstudie II och III. 

Resultat: Delstudie I: År 2007 skickades ett nykonstruerat 

självskattningsformulär ”Life After Mastectomy” (LAM) ut till 149 kvinnor 
varav 85% (n=126) besvarades. Av dessa kvinnor hade 25% genomgått bröst-

rekonstruktion. Resultaten av en multipel regressionsanalys visade att 

bröstrekonstruktion var signifikant relaterat till lägre ålder, känsla av att 
vara attraktiv och sexuellt intresse. För att få en djupare och mer nyanserad 

förståelse kring innebörder av att förlora ett bröst efter mastektomi och 

motiv till att avstå från eller genomgå bröstrekonstruktion gjordes ett 

strategiskt urval av 15 kvinnor från delstudie I som deltog i en forsknings-
intervju (delstudie II). I den tematiska narrativa analysen identifierades tre 

typberättelser. I den första typberättelsen beskrevs mastektomin som ”no big 

deal” och att genomgå en bröstrekonstruktion var inte ens värt att överväga. 
I den andra typberättelsen beskrevs mastektomin som ”att förlora sig själv” 

och en bröstrekonstruktion beskrevs som ett sätt att återställa sig som 

person, kvinna och sexuell varelse. Den tredje typberättelsen intog en 

position mellan ”no big deal” och ”att förlora sig själv” och en bröst-



 

rekonstruktion beskrevs som ett välkommet erbjudande vilket gjorde det 

enklare att se och känna sig som kvinna. I delstudie III undersöktes sex 
kvinnors erfarenheter av att genomgå bröstrekonstruktion. Samtliga kvinnor 

var oförberedda på den krävande procedur som de genomgick. De beskrev 

processen som svår och smärtsam med upprepade operationer och en 

oväntat lång konvalescenstid. Även om kvinnorna var oförberedda på hur 
tufft det skulle komma att bli både fysiskt och emotionellt beskrevs bröst-

rekonstruktionen som betydelsefull för dem. Delstudie IV: I denna 

uppföljningsstudie inkluderades kvinnorna 10 månader efter mastektomin 
då självskattningsformuläret LAM skickades ut. Datainsamlingen med 

samma formulär upprepades två år senare (tre år efter mastektomin). 

Kvinnornas (n=76) känsla av attraktivitet och kvinnlighet hade inte 

förändrats mellan de två mättillfällena, med undantag för vissa aspekter av 
sexualitet som hade försämrats. Vid uppföljningen hade 21% av kvinnorna 

genomgått bröstrekonstruktion och dessa kvinnor var yngre. I övrigt kunde 

inga signifikanta skillnader ses mellan de kvinnor som genomgått respektive 
ej genomgått bröstrekonstruktion. 

Slutsats: Denna avhandling ger en inblick i betydelsen av att förlora ett 

bröst efter mastektomi. Att förlora ett bröst efter mastektomi kan vara av 

mindre eller större betydelse. För de kvinnor som upplevde bröstförlusten 
som en förlust av sig själva, kom en bröstrekonstruktion att betraktas som en 

livsnödvändighet (delstudie II). De flesta av kvinnorna 75% i delstudie I och 

79% i delstudie IV genomgick inte någon bröstrekonstruktion. De kvinnor 
som genomgick rekonstruktiv kirurgi beskrev proceduren som svår fysiskt 

och emotionellt, men trots detta sågs den som viktig för dem (delstudie III). 

Vid uppföljningen i delstudie IV, var kvinnornas upplevelse av attraktivitet 

och kvinnlighet oförändrade, men upplevelsen av att känna sig bekväm vid 
sexuell intimitet utvecklades negativt. Detta var oberoende av om kvinnan 

genomgått bröstrekonstruktion eller inte, vilket kan ses som överraskande. 

Det är viktigt att som sjukvårdpersonal uppmärksamma hur den enskilda 
kvinnan själv upplever betydelsen av att ha förlorat ett bröst för att inte låta 

sig styras av vaga schabloner kring relationen bröst–sexualitet–kvinnlighet. 

 

Nyckelord: bröstcancer, bröstrekonstruktion, intervjuer, kropps-
uppfattning, kvinnlighet, mastektomi, narrativ forskning, sexualitet. 



ENGLISH ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the most common cancer in women, 

representing nearly one-third of all cancer cases among women in Sweden. 
The mainstay in breast cancer treatment is surgery and nearly half of the 

women undergo a mastectomy but there is considerable variation between 

different counties. Understanding the impact of losing a breast and what 

motivates women to decide for or against breast reconstructive surgery after 
mastectomy is necessary in caring for women affected by breast cancer. This 

PhD thesis comprises four studies that examine this topic in different ways. 

Aim: The overall aim of the thesis is to explore meanings of losing a 
breast after mastectomy and what motivates women to opt for 

reconstruction or no reconstruction of the lost breast. 

Methods: The thesis is based on two populations, all women who 

underwent mastectomy in 2003 (Studies I–III) and all women living in 
northern Sweden who underwent mastectomy during November 2006 to 

October 2007 (Study IV). The women were identified by the Oncological 

Centre, at Umeå University Hospital, Umeå, Sweden. In Studies I and IV 
statistical analyses were performed while in Studies II and III thematic 

narrative analyses were applied. 

Results: Study I: in 2007 149 women received a newly developed self-

reported questionnaire titled ‘Life After Mastectomy (LAM)’. In total 85% 
(n=126) of the women completed and returned the questionnaire, 25% of 

whom had undergone breast reconstruction. Multiple regression analysis 

showed that these women were younger and scored lower on feelings of 
attractiveness and higher on sexual activity compared with the women who 

had opted not to have breast reconstruction. In Study II, to gain a more 

nuanced understanding of the women’s lived experiences of losing a breast 

and what had motivated them to opt for or against breast reconstruction, a 
strategic sample of 15 women from Study I were selected to participate in a 

research interview. Using thematic narrative analysis of the interviews we 

identified three types of storylines. In the first storyline the mastectomy was 
described as ‘no big deal’ and breast reconstruction was not even worth 

considering. In the second storyline the mastectomy was described as a ‘loss 

of self’ and the breast reconstruction was perceived as a means to be restored 

as a person, a woman and a sexual being. The third storyline fell in between 



 

‘no big deal’ and ‘loss of self’, with breast reconstruction described as a 

welcome offer that made it easier to look and feel like a woman. In Study III, 
a pilot study, we explored six women’s experiences of undergoing breast 

reconstructive surgery. All women had not been prepared for the strenuous 

experience: the process was described as difficult and painful, consisting of 

several operations and an unexpectedly long recovery period. Although the 
women were ill prepared for how arduous it would be, both physically and 

emotionally, having a breast reconstruction had been important to all of 

them. Study IV: in this follow-up study, women completed the self-reported 
LAM questionnaire 10 months after mastectomy and again 2 years later, i.e. 

about 3 years after mastectomy. It appeared that their feelings of 

attractiveness and femininity had not changed during the follow-up time, 

except for some aspects of sexuality which had been negatively affected. At 
follow-up, 21% of the women had undergone breast reconstruction. When 

comparing these women with those who had not undergone reconstructive 

surgery, we found no significant differences apart from their younger age. 
Conclusion: This thesis provides insight into the meanings of losing a 

breast due to mastectomy. Loss of a breast can be of minor or major 

importance. For those women who experienced the loss of a breast as a loss 

of the self, breast reconstruction became a necessity for restoring 
personhood (Study II). However, most women studied, 75% in study I and 

79% in study IV, chose not to undergo breast reconstruction. Those who did, 

described it as a very tough procedure, both physically and emotionally. 
Having a breast reconstruction had been important for them (Study III). 

After a 2-year follow-up of the women (Study IV), their feelings of 

attractiveness and femininity were unchanged, but not their experiences of 

sexual intimacy and comfort, which had decreased regardless of whether 
they had undergone breast reconstruction or not. This finding was 

unexpected. It is important for health care professionals to be attentive to 

how women themselves experience the personal meaning of losing a breast. 
Care professionals should guard against popular preconceptions of the 

female breast and how it is associated with sexuality and womanliness, and 

hence of the patient’s needs. 

 
Key words: body image, breast cancer, breast reconstruction, femininity, 

mastectomy, narrative research, sexuality. 
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INLEDNING 

I dag lever vi i ett samhälle där utseende är associerat till föreställningar om 
lycka, glädje, framgång och attraktion. För den moderna människan har 

kroppen fått en allt mer central betydelse. Med hjälp av kroppen uttrycker vi 

vår unika identitet men också kontroll över våra kroppar. Dagligen matas vi 

via reklam och massmedia av stereotypa bilder på kroppar – slanka, 
vältrimmade, rynkfria och vackra bilder av att vara kvinna respektive man. 

Ideal som kan vara svåra att uppnå i synnerhet vid sjukdom (1). 

I västvärlden finns en föreställning om att brösten och bröstens estetik är 
associerade till kvinnlig identitet och sexualitet, något som en kvinna som 

drabbas av bröstcancer kan komma att konfronteras med (2). Det finns en 
rådande diskurs att kvinnor som genomgår mastektomi mår dåligt på grund 

av sin kirurgiskt förändrade kropp, men är det verkligen så? Vad anser 

kvinnorna själva? Vilka motiv ligger bakom beslutet att genomgå respektive 

avstå från bröstrekonstruktion och vilka blir de psykosociala konsekvens-
erna? En av drivkrafterna i mitt arbete som sjuksköterska är mitt särskilda 

intresse för patienters upplevelser av hälsa och sjukdom och därtill hörande 

existentiella frågor, vilket enligt min mening är ett område där sjuk-
sköterskor spelar en central roll. Efter sjuksköterskeexamen har jag arbetat 

inom den kirurgiska sektorn och där vårdat kvinnor med bröstcancer både i 

samband med att tumören i bröstet skall avlägsnas men också när kvinnorna 

skall genomgå rekonstruktiv kirurgi. Hur blir det att leva vidare i en 
kirurgiskt förändrad kropp efter mastektomi på grund av bröstcancer? Det är 

framför allt i dessa tankar som denna avhandling tar sin utgångspunkt. 

För att förstå mer kring betydelsen av mastektomi utgår jag från tre olika 
tankesätt: ett biomedicinskt tankesätt, ett livsvärldstankesätt och ett socialt 

tankesätt. Den engelska sociologen Chris Shilling (3) menar att en bättre 

förståelse för ett fenomen erhålls genom att integrera de tre olika tanke-
sätten. Inom den biomedicinska traditionen ses kropp och hälsa ur ett 

objektivt perspektiv, där kropp och själ särskiljs. Ett biomedicinskt synsätt 

försöker objektivt förstå fysiologiska, isolerade orsaker till sjukdom för att 
därmed behandla, lindra eller bota. Men detta synsätt hjälper oss inte att 

förstå hur det är för den enskilda individen att leva med sin sjukdom och vad 

sjukdomen betyder för möjligheten att uppleva sin vardag som meningsfull. 
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Som ett komplement till ett sådant dualistiskt tankesätt, har vi livsvärlds-

begreppet som är centralt inom fenomenologin som teori. Inom fenomeno-
login menar man att man inte kan förstå vad en kropp är genom att studera 

delarna. Det är genom att se människan som en helhet som kroppen kan 

förstås och upplevelsen ges mening. I det tredje, sociala perspektivet, med 

inspiration av ett socialkonstruktivistiskt tankesätt kan vi även få en bild av 
hur det är att leva med sin sjukdom. Här betraktas kroppen som grunden till, 

men också som skaparen, av sociala relationer. Det är i dessa tre perspektiv 

(olika sätt att ”tala” om kroppen) som jag kommer att ha min utgångspunkt 
när jag diskuterar betydelsen av att förlora ett bröst på grund av 

cancersjukdom samt motiv till att genomgå eller avstå från 

bröstrekonstruktion. 
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BAKGRUND 

Genom tiderna har brösten setts som både goda och onda, en tidlös symbol 
för moderskap och fruktbarhet, likväl som för häxeri eller farlig sexualitet. 

Brösten har även hyllats genom poesi och konst (4). Under senmedeltiden 

började det kvinnliga bröstet bli mer sexuellt laddat. Nu för tiden anses 

brösten för många kvinnor vara en källa till kroppslig stolthet och sexuell 
njutning och en betydelsefull markör i en kvinnas liv, som när hon blir vuxen 

eller får barn och ammar (2). I västvärlden har brösten betraktats som den 

mest erotiskt laddade kroppsdelen och det finns en idé om att kvinnlighet 
och sexualitet är förankrade till brösten. Fascinationen över brösten är inte 

undantagen läkekonsten. Sedan antiken har kvinnobröstet attraherat 

medicinen ur två grundläggande aspekter – det mjölkalstrande och det 

sjukdomsrelaterade bröstet, dess livsuppehållande och dess dödsrelaterade 
sidor (4). Här råder en dubbelhet kring brösten, det friska bröstet som är 

förknippat med kvinnlighet, sensualism, erotik, moderskap och det sjuka 

bröstet som kan relateras till sjukdom, förlust och död. Oberoende av om 
brösten uppfattats som erotiska eller mjölkalstrande har de genom 

århundraden varit fyllda med starka och motsägelsefulla betydelser. 

Bröstcancer 

Bröstcancer är ett stort hälsoproblem bland kvinnor runtom i världen och 

globalt är bröstcancer den näst vanligaste cancerformen. År 2008 insjuknade 
1,4 miljoner kvinnor i bröstcancer, men variationen i insjuknande mellan 

olika länder är påtaglig (5). Sett ur ett svenskt perspektiv är bröstcancer den 

vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör ungefär 30% av cancer hos 
kvinnor. I stort drabbas var tionde kvinna av bröstcancer under sin livstid 

och omkring 8 000 kvinnor drabbades under 2010. Nära 1 400 kvinnor 

avlider varje år på grund av sin bröstcancer (5, 6). 

I Sverige finns omkring 90 000 kvinnor som någon gång under sitt liv har 
haft bröstcancer. Risken att insjukna i bröstcancer ökar med stigande ålder, 

medianåldern vid insjuknandet är drygt 60 år (5). Att insjukna före 40 års 
ålder är relativt ovanligt (mindre än 5%). Män kan också drabbas av 

bröstcancer även om det är ovanligt och de svarar för mindre än en procent 

av all bröstcancer. Orsakerna till bröstcancer är inte helt klarlagda, men 
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riskfaktorer kan vara till exempel tidig menarche och sen menopaus, stor 

bröstvolym, körteltäta bröst samt övervikt efter menopaus. Det finns även en 
betydande ärftlighetskomponent och man beräknar att det i 5–10% av fallen 

finns ärftliga inslag. Alkohol och joniserande strålning kan också vara 

bidragande orsaker (7). Populationsbaserade studier har visat att det finns 

samband mellan socioekonomisk status och insjuknade i bröstcancer(8). En 
större andel kvinnor med högre socioekonomisk status insjuknar i 

bröstcancer. En förklaring till detta kan vara att högutbildade kvinnor föder 

barn sent i livet. Kvinnor med lägre socioekonomiskt status har kortare 
canceröverlevnad (5). Diagnosen ställs med trippeldiagnostik, vilket 

innefattar klinisk undersökning, mammografi och cytologi (9, 10). 

Behandling 

I Sverige följer behandlingen vid bröstcancer ett nationellt fastställt 

vårdprogram (10). Kirurgi har en betydande roll i behandlingen, dels för att 
avlägsna tumören och få en lokal kontroll av sjukdomen, dels för att 

typbestämma tumörcellerna och för att stadieindela (I-IV) tumören. 

Beroende på tumörens histologi, storlek och läge avlägsnas tumören 
antingen med bröstbevarande kirurgi eller genom mastektomi. Mastektomi 

innebär att all bröstvävnad, inklusive bröstvårta och vårtgård, avlägsnas. En 

modifierad radikal mastektomi innebär en komplettering med 

axillarutrymning av lymfkörtlar (7, 11). I Sverige genomgår omkring 45% av 
kvinnorna med bröstcancer mastektomi, men det finns en avsevärd variation 

mellan de olika regionerna (12). Den kirurgiska behandlingen kombineras 

ofta med cytostatika-, strål- och/eller hormonbehandling (13). 
Behandlingarna kan medföra mer eller mindre påtagliga biverkningar som 

exempelvis en negativ kroppsuppfattning, sensibilitetsförändringar i 

operationsområdet, alopeci, viktökning, fatigue, sömnsvårigheter och torra 

slemhinnor (14-20). Det är även känt från litteraturen att yngre kvinnor 
påverkas mer negativt av sjukdomen än äldre. Yngre kvinnor med 

bröstcancer upplever mer stress och har svårare att anpassa sig till 

kroppsliga förändringar (21-23) och inte minst kan en förändrad sexualitet 
upplevas särskilt påfrestande för yngre kvinnor (24). 

Tack vare förbättrad diagnostik och behandling har möjligheten att överleva 

bröstcancer ökat under de senaste årtiondena. Den relativa femårsöverlevna-
den är 88% och tioårsöverlevnaden 79% (9). Därmed lever i vårt samhälle ett 
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stort antal kvinnor i en kirurgiskt förändrad kropp orsakad av bröstcancer 

och dess behandling. 

Rekonstruktiv kirurgi 

Den kroppsliga förlusten av ett bröst kan kompenseras genom att antingen 
bära en löst sittande protes eller kirurgiskt återskapa ett bröst. Genom 

rekonstruktiv kirurgi har kvinnor som förlorat ett bröst möjlighet att få ett 

nytt bröst. Denna procedur kan göras i samband med mastektomin (direkt 
rekonstruktion) eller vid ett senare tillfälle (sen rekonstruktion) (13, 25). 

När bröstet rekonstrueras finns olika kirurgiska operationstekniker att tillgå 
med implantat, kroppsegen vävnad eller en kombination av dessa. Vid till 

exempel latissimus dorsilambå används en muskel, fett och hud från ryggen 

med eller utan protesinlägg. En annan metod är att kirurgiskt återskapa ett 

bröst genom att ta hud, fett, kärl och nerver från buken. Via avancerad 
mikrokirurgisk teknik sammankopplas dessa till vener och artärer i 

armhålan eller vid bröstbenet, så kallad deep inferior epigastriclambå 

(DIEP) (25-28). I regel får de kvinnor som genomgår en bröstrekonstruktion 
även det friska bröstet rekonstruerat. Det förminskas och/eller lyfts för att få 

en bättre symmetri. En bröstvårta kan rekonstrueras genom hudtrans-

plantation av mörkare skinn, genom att dela vårtan på kvarvarande sida eller 

genom tatuering (27). 

Genus, normer och ideal 

Från antiken och fram till 1500-talet är det beskrivet att kvinnor och män 
betraktades som olika varianter av samma biologiska kön. Det var mellan 

1500- och 1700-talet som en tvåkönad modell växte fram. Den traditionella 
biomedicinska synen på kön utgår från att det finns två kön, ett kvinnligt och 

ett manligt och att dessa definieras utifrån kropp (29). Genusbegreppet har 

utvecklats inom samhällsvetenskapen med uppmuntran från politik, 

kvinnokamp och feminism. När det gäller begrepp som genus, kön, kropp 
och feminism, berör de oss människor på olika sätt. Sett ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är könsroller och föreställningar kring 

kön gemensamt skapade i kulturella och sociala kontexter. Dessa 
konstruktioner är djupt rotade i våra liv. Både män och kvinnor försöker 

sträva efter att likna idealbilder i samhället. Det finns i de flesta samhällen 

stereotypa regler och normer om vad som kännetecknar en ”riktig” man och 

en ”riktig” kvinna (30). 
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Den franska författaren och filosofen Simone de Beauvoir (31), som myntat 

det klassiska uttrycket ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, beskriver i 
boken Det andra könet kvinnors och mäns olika livsvillkor (vardagsvärlden). 

Hon menar att människan fostras till ett kön och att det inom könen finns 

uttalade och outtalade förväntningar på oss som man och kvinna (31). Ett 

liknande resonemang för Judith Butler, som menar att genus bör förstås som 
något socialt och kulturellt skapat. Hon betonar samtidigt att vi ständigt 

skapar kön genom våra sätt att vara mot varandra. Butler argumenterar för 

att psykologiska, kulturella och sociala processer hjälper oss att förstå vad 
som ses som normalt (32, 33). 

Media är en betydande förmedlare av ideal på samhällsnivå och spelar 

därmed en central roll för våra uppfattningar och tankar genom sitt sätt att 
gestalta och därmed skapa verkligheten (34-36). Att leva i ett samhälle som 

högt värderar smala, kurviga och tämligen storbystade kvinnliga kroppsideal 

kan medföra otillfredsställelse med den egna kroppen (37). 

Att drabbas av cancer och att förlora ett bröst 

Även om statistiken talar för att många människor idag överlever sin 
cancersjukdom, bleknar detta faktum då cancer för många samtidigt är 

associerat till en föreställning om en plågsam död. Att drabbas av cancer är 

en allvarlig händelse i en människas liv och medför ett överhängande hot 
mot den egna existensen och en påminnelse om livets förgänglighet (38-40). 

En sjukdom har obemärkt smugit sig in i bröstet likt en oinbjuden gäst (41). 

Men det är viktigt att påpeka att en cancersjukdom även kan innebära en 
vitalisering av livet genom omprioriteringar och värdeförskjutningar (42). 

Vi människor tar många gånger hälsa för givet. Vi är ofta omedvetna om 

kroppen och tar den för given ända tills den utsätts för skada eller sjukdom. 
Det självklara blir då inte längre självklart (43). En person som drabbats av 

bröstcancer får erfara en kropp som förändrats av behandlingar som kirurgi, 

cytostatika-, strål- och hormonbehandling (44-46). 

Sjukdomsbegreppet är mångtydigt och i engelskan finns ord som disease, 

illness och sickness för att uttrycka det vi på svenska kallar sjukdom. Disease 
används för att beskriva sjukdomen, illness används för att beskriva 

människans upplevelse av att vara sjuk och sickness avser den sociala roll vi 

tilldelas vid sjukdom både av oss själva och av andra och som ger en samlad 
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bild av den sociala och kulturella sidan av att leva med sjukdom i ett 

samhälle (47). 

Det kan upplevas som en paradox att känna sig frisk och att samtidigt ha en 

mycket allvarlig sjukdom (48-50). Att sedan förlora en betydelsefull 

kroppsdel i kampen för att överleva, innebär att kvinnan drabbas på flera 
plan. Studier har visat att det från början först och främst handlar om 

kampen för att överleva, men med tiden alltmer om kampen för att kunna 

leva med de kroppsliga förändringarna orsakade av cancerbehandlingen (51, 
52). 

När en kvinna insjuknar i bröstcancer och måste ta bort hela sitt bröst 
innebär det att hennes livssituation förändras och hon behöver anpassa sig 

till en kirurgiskt förändrad kropp, en förändrad självbild och till sociala 

begränsningar (41, 53). Personen konfronteras med sin sårbarhet och sitt 

beroende av en frisk kropp (54, 55). Vid cancersjukdom kan man även 
drabbas av andra förluster som kontroll över framtiden, förändrad social roll 

i arbetslivet och svårigheter att delta i andra sociala aktiviteter (56). En 

person kan uppleva att omgivningen börjar bete sig annorlunda, kanske vara 
undvikande och man kan även känna sig uttittad (44). 

Sjukdom, kirurgi och trauman kan påverka en människas kroppsuppfattning 

(55, 57). Kroppsuppfattning kan ses som ett paraplybegrepp som syftar till 
att beskriva den psykologiska upplevelsen av den egna kroppen, och då i 

synnerhet det fysiska utseendet, men även i vidare mening tankar och 

känslor kring kroppen och kring den egna självbilden (58). Omvårdnads-
forskaren Price (59) menar att kroppsuppfattning innefattar medvetna och 

omedvetna föreställningar om kroppsrealitet, kroppspresentation och 

kroppsideal, vilka alla är beroende av varandra. Med kroppsrealitet avses hur 

individen uppfattar sin kropp. Med kroppspresentation menas kroppen som 
vi önskar presentera den utåt via till exempel kroppsspråk, kläder och 

kosmetika. Kroppsideal återspeglar vår önskan om hur kroppen skall vara. 

Dessa tre delar balanseras i personens sätt att hantera utsattheten, det vill 
säga hur individen hanterar en förändrad kroppsuppfattning beror på 

dennas egen förmåga att hantera påfrestande och känslomässigt krävande 

situationer samt av det sociala sammanhang personen lever i. Detta innebär 

att upplevelsen av att leva i en förändrad kropp i högsta grad är individuell 
och även beroende av hur individen upplevde sin kropp innan insjuknandet 

(59-61). Det kan också nämnas att kvinnor i allmänhet skattar en sämre 
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kroppsuppfattning (62) och att de är mindre nöjda med sina kroppar jämfört 

med män (63). 

Att genomgå mastektomi är ett stort invasivt ingrepp som påverkar kvinnans 

utseende och kroppsuppfattning. Studier har visat att ju mer omfattande och 

invasiv bröstkirurgi, desto större negativ inverkan har den på det kosmetiska 
resultatet (64, 65), kroppsuppfattningen (66, 67) och sexualiteten (68). I en 

grekisk studie jämfördes friska kvinnor med kvinnor som antingen genom-

gått bröstbevarande kirurgi eller mastektomi på grund av bröstcancer. De 
senare kände sig mindre attraktiva, var mer missnöjda med sitt utseende, 

kände sig missnöjda med ärren och undvek social kontakt (69). Förlusten av 

ett bröst kan medföra att kvinnorna känner sig stympade (41), onormala (70-

72) och att de upplever sig ha förlorat sin kvinnlighet (53, 70, 73). Roberts 
(72) fann i sin studie att en del av kvinnorna upplevde att de inte kände igen 

sig: de kände sig deformerade, annorlunda och onormala efter att ha förlorat 

ett bröst. Bredin (53) fann i sin undersökning att kvinnornas känslomässiga 
reaktioner förändrades, vilket påverkade deras sexualitet och identitet i 

relation till partner och närstående. Andra studier har också visat på 

mastektomins negativa konsekvenser där kvinnorna upplevde både en 

förändrad kroppsbild och sexualitet samt sämre självkänsla (14, 74-76), 
vilket påverkade deras dagliga liv (77, 78). 

Bröstrekonstruktionens och protesens ”normaliseringsprocess” 

I litteraturen beskrivs mastektomin ha en negativ inverkan på kvinnans 

livskvalitet och rekonstruktiv kirurgi ses därför som en möjlighet till ökat 
psykiskt och fysiskt välbefinnande (79). Forskning visar att de kvinnor som 

genomgår bröstrekonstruktion är signifikant yngre (74, 77, 80-82), har 

högre utbildning (74), inkomst (83) och i högre grad är yrkesverksamma (84, 

85). 

I jämförelse med en del andra länder är det i Sverige en relativt hög andel 

kvinnor, omkring 30%, som genomgår bröstrekonstruktion efter mastektomi 
(86). Motsvarande siffra för Danmark (87) och Australien (88) ligger på runt 

15%. Något att ta i beaktande är att det kan finnas stora variationer inom de 

olika länderna. 

Flera studier visar på att en majoritet av de kvinnor som genomgår 
bröstrekonstruktion efter mastektomi är nöjda med rekonstruktionen. I en 

australiensisk studie där 219 kvinnor genomgått bröstrekonstruktioner med 
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olika kirurgiska ingrepp angav 77% av kvinnorna att de var mycket nöjda 

med resultatet (89). Liknade positiva resultat har framkommit i en svensk 
studie (90) men även från studier i andra länder som England (91), Finland 

(92) och Egypten (93). 

En bröstrekonstruktion kan fungera som en slags helande ritual för att 
återställa livet, kroppen och kvinnligheten. Kvinnan blir befriad från den 

många gånger obekväma externa protesen som inte inlemmats i hennes 

kroppsbild. Att avstå från bröstrekonstruktion kan däremot komma i 
konflikt med den rådande föreställningen om att kvinnor mår dåligt efter en 

bröstförlust och att en bröstrekonstruktion kan ge lindring och upplevelse av 

helhet (94). 

Att genomgå bröstrekonstruktion motiveras inte sällan av praktiska skäl 
men också av en önskan om att få känna sig ”hel” och mer attraktiv. 

Kvinnorna upplever de externa proteserna som obekväma, att det är svårt att 
hålla dem på plats och att de känner sig begränsade i det dagliga livet av dem 

(74, 95). Att få tillbaka sin forna kroppsform beskrivs som viktigt eftersom 

det banar väg för att åter få känna sig ”feminin” och ”normal” (41, 70, 71, 73, 
82, 96-98) och att inte behöva begränsas i val av kläder (99). I en 

amerikansk populationsbaserad kohortstudie framkom tre bidragande skäl 

till att genomgå en bröstrekonstruktion efter mastektomi. Det första skälet 

var kroppsligt (att känna sig hel och attraktiv samt att känna sig som innan 
cancern). Det andra skälet handlade om praktiska aspekter (att kunna bära 

samma kläder som innan operationen samt att undvika proteser) och det 

tredje handlade om sexualitet (83). I en studie av Wehrens och medarbetare 
(80) framkom att de kvinnor som genomgick bröstrekonstruktion var mer 

självmedvetna även sexuellt. De kände sig mer upptagna av sexuella känslor, 

kände sig sexuellt mer attraktiva och angav även att de lättare kände sig 

obekväma i sexuella situationer jämfört med de kvinnor som endast 
genomgått mastektomi. 

De kvinnor som avstår från bröstrekonstruktion kan välja att bära en extern 
protes. Dessa proteser kan antingen läggas i behån eller fixeras direkt på 

huden, så kallade självhäftande proteser. Hur kvinnor upplever att bära en 

extern protes varierar individuellt och kan vara åldersrelaterat (95). 

Skäl till att avstå från rekonstruktiv kirurgi kan vara att betrakta sig som för 
gammal, inte vilja genomgå fler operationer och att inte utsätta sig för de 

ytterligare risker som en operation kan medföra (74, 82, 100), att inte vilja 
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ha någonting främmande i sin kropp (74) samt en rädsla för att recidiv då 

skall bli svårare att upptäcka (83, 100). I en malajisk studie (82) framkom att 
ett av motiven till varför kvinnorna avstod från att genomgå bröstrekon-

struktion var att en rekonstruktion inte ansågs vara nödvändig för deras 

fysiska eller emotionella välbefinnande (74, 82). Det finns således studier 

som beskriver kvinnors motiv till att avstå från rekonstruktion men få 
studier som fokuserar på vilken betydelse dessa kvinnor lägger vid sin 

bröstförlust. 

Det är viktigt att visa känslighet för den betydelse brösten kan ha för en 
kvinna och förståelse för vilka konsekvenser en mastektomi kan få i kvinnans 

dagliga liv. Den västerländska medicinen kan tillspetsat sägas ha en 

benägenhet att objektifiera organ och behandla kroppen som en anhopning 
delar som skall lagas (101). Brösten kan tas bort eftersom de egentligen inte 

behövs i samma omfattning som till exempel ett par ben gör. Bullington 

(102) menar att det kan vara svårt för sjukvårdspersonal att förstå att mötet 
med patienten inte bara inrymmer en kropp utan även en hel livsvärld. 

På senare år har intresset ökat för bröstrekonstruktioner, och metoder för 
direkt och sen rekonstruktion har utvecklats (90). Samtidigt menar till 

exempel Sandell (94) att det finns en diskurs i samhället som säger att 

brösten betyder väldigt mycket för kvinnors sexualitet och identitet, men att 

det fortfarande inte är klarlagt vilken betydelse kvinnor själva lägger i att ha 
förlorat ett bröst respektive att rekonstruera ett förlorat bröst. Inom vården 

läggs stort fokus på överlevnad, men vi behöver även förstå den levda 

erfarenheten av att som kvinna leva vidare i spåren av bröstcancern, i en 
kirurgiskt förändrad kropp. 



20 

MOTIV FÖR AVHANDLINGEN 

Det finns en dominant samhällsdiskurs kring kropp och skönhet som 
betonar vikten av bröstens estetik samt en föreställning om att kvinnans 

bröst är centrala för hennes sexualitet och identitet. Vi lever i en värld som 

värdesätter skönhet men vi har begränsade kunskaper om hur det är att leva 

med en av sjukdom estetiskt sargad kropp (103). 

 I dag finns det en uppsjö av forskningslitteratur och kunskap om 

bröstcancer. En del av denna litteratur jämför utfallet av olika kirurgiska 
metoder såsom bröstbevarande kirurgi, mastektomi och bröstrekonstruktion 

med avseende på livskvalitet (64, 81, 93, 104-106) och kroppsuppfattning 

(69, 78, 107, 108). Det finns även flertalet studier som jämför rekonstruktiva 
metoder, direkt eller sen bröstrekonstruktion, med det estetiska utfallet (89, 

109-113) men endast ett fåtal studier som belyser kvinnornas egna 

perspektiv på att genomgå bröstrekonstruktion (114, 115). 

Antalet bröstrekonstruktioner efter mastektomi har ökat och orsaken till 
detta är oklar. Trots att samhällsdiskursen betonar bröstens betydelse för 

den kvinnliga identiteten saknas studier som lyfter fram kvinnans eget 
perspektiv på att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst. I synnerhet 

saknas studier som lyfter fram den stora grupp kvinnor som väljer att leva 

vidare utan att rekonstruera sitt förlorade bröst, men det saknas även studier 

som fokuserar på kvinnors upplevelser av att genomgå den bröstrekonstruk-
tiva behandlingen. Vidare har endast ett begränsat antal studier följt kvinnor 

som genomgått mastektomi över tid med avseende på deras kropps-

uppfattning. I föreliggande avhandling får kvinnor som på grund av 
bröstcancer genomgått mastektomi ge sitt eget perspektiv på hur det är att 

leva i spåren av bröstcancer, med eller utan ett rekonstruerat bröst. 
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ÖVERGRIPANDE SYFTE 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera betydelsen av att förlora ett 
bröst på grund av cancersjukdom samt motiv och beslutsprocess i 

ställningstagande till att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst. 

Avhandlingen omfattar fyra delstudier med följande specifika syften: 

I. Att jämföra kvinnor som genomgår respektive ej genomgår bröst-
rekonstruktion efter mastektomi med avseende på sociodemografiska 

faktorer, sexualitet och kroppsuppfattning. 

II. Att beskriva innebörder av att förlora ett bröst efter mastektomi och 

motiv till att avstå från eller genomgå bröstrekonstruktion. 

III. Att beskriva erfarenheter av att genomgå bröstrekonstruktion efter 

mastektomi på grund av bröstcancer. 

IV. Att över en tvåårsperiod följa upp förändringar i kroppsuppfattning 
efter mastektomi på grund av bröstcancer. 
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MATERIAL OCH METOD 

Design 

I avhandlingen tillämpas både kvantitativ och kvalitativ design. Delstudie I 

är en kvantitativ tvärsnittsstudie, det vill säga studien ger en ögonblicksbild, 
medan delstudie IV är en uppföljningsstudie. Delstudie II–III har en 

kvalitativ design. Samtliga studier har en explorativ ansats och genom att 

förena två olika ansatser erhålls bredare och djupare förståelse då de ger svar 

på olika frågor (116-118). Översikt över delstudiernas syfte, antal deltagare, 
datainsamling, analysmetoder och status ges i tabell 1. 

Kontext 

Norrland är den nordligaste och till ytan största av Sveriges landsdelar, men 

bara omkring 12% av befolkningen bor här. Norra regionens sjukvårds-

område innefattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr-
bottens läns landsting och har ett befolkningsunderlag på drygt 875 000 

personer (119). Enligt statistik från det norra regionala cancerregistret 

insjuknade 6421 kvinnor i bröstcancer under 2003. Motsvarande siffra för 

2007 var 663 kvinnor. 

I Sverige genomförs bröstrekonstruktioner endast på ett fåtal sjukhus (12). 

Mellan åren 2003–2007 var den vanligaste förekommande kirurgiska 
tekniken för bröstrekonstruktion i norra Sverige att antingen placera in ett 

implantat under bröstmuskeln eller att rekonstruera ett bröst med latissimus 

dorsilambå med eller utan protesinlägg. Detta gjordes i ett senare skede efter 
mastektomin (sen rekonstruktion). Det är först under senare år som direkt 

rekonstruktion har börjat utföras i norra regionen och endast ett fåtal 

kvinnor genomgår denna procedur. År 2010 var de 2,6%, vilket kan jämföras 

med 5,5% i riket. Det finns dock en betydande variation mellan olika 
regioner. I till exempel Stockholm-Gotlandregionen svarade direkt rekon-

struktion för hela 18,5% av det totala antalet rekonstruktioner (12). 
                                                             

 
1 Den rätta siffran är 642 och inte 400 som anges i delstudie I. Det betyder att det är 23% och inte 37% som 
genomgått mastektomi år 2003. I övrigt påverkas inte resultaten i delstudie I. 
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Tabell 1. Översikt över delstudierna: status, syfte, deltagare, datainsamling 
och analysmetoder. 

Delstudie 
Status 

Syfte Deltagare 
(n) 

Datainsamling Analys 

I 
Publicerad 

Att jämföra kvinnor 
som genomgår res-
pektive ej genomgår 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi 
med avseende på 
sociodemografiska 
faktorer, sexualitet 
och kroppsuppfatt-
ning. 
 

 126 Formuläret 
”Life After 
Mastectomy” 
(LAM) 
 
Våren 2007 

Deskriptiv, 
jämförande 
statistik 

II 
Publicerad 

Att beskriva inne-
börder av att förlora 
ett bröst efter mas-
tektomi och motiv till 
att avstå från eller 
genomgå bröstrekon-
struktion. 
 

 15 Kvalitativa 
forsknings-
intervjuer 
 
2008 

Tematisk 
narrativ 
analys 

III 
Publicerad 

Att beskriva erfaren-
heter av att genomgå 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi på 
grund av bröstcancer. 
 

 6 Kvalitativa 
forsknings-
intervjuer 
 
2008 

Tematisk 
narrativ 
analys 
 

IV 
Inskickad 

Att över en tvåårs-
period följa upp 
förändringar i 
kroppsuppfattning 
efter mastektomi på 
grund av bröstcancer. 
 

 76 Formuläret 
LAM. 
 
1:a utskicket 
augusti 2007–
juni 2008 
2:a utskicket 
september 
2009–juni 
2010 

Deskriptiv, 
jämförande 
statistik och 
stabilitetstest 
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Deltagare 

Avhandlingen baseras på två populationer med kvinnor boende i norra 
regionens sjukvårdsområde som genomgått mastektomi på grund av primär 

bröstcancer, nämligen de kvinnor som genomgått mastektomi under 2003 

samt de kvinnor som genomgått mastektomi mellan oktober 2006 och 
september 2007. Dessa kvinnor identifierades via det regionala 

Tabell 2. Sociodemografiska data över de två populationer 
som de fyra delstudierna baseras på. 

Sociodemografiska data 20031 

n=126 
20072 

n=76 

Medelålder (SD)  61 (±10,6)  59 (±9,9) 
 
Civilstånd (%)3 

  

 Sammanboende 102 (83)  59 (78) 
 Särbo  21  (17)  4  (5) 
 Ensamboende  0  (0)  13  (17) 
 
Utbildning (%)4 

  

 < 10 års utbildning  55  (44)  27  (36) 
 ≥ 10 års utbildning  70  (56)  49  (65) 
 
Verksamhet/utkomst (%)4 

  

 Yrkesverksam  74  (59)  42  (55) 
 Pensionär  41  (33)  25  (33) 
 Arbetssökande  3  (2)  5  (7) 
 Sjukskriven  6  (5)  4  (5) 
 Studerande  1  (1)  0  (0) 
 
Behandling (%) 

  

 Enbart mastektomi  42  (33)  12  (16) 
 Cytostatika  5  (4)  8  (11) 
 Strålbehandling  10  (8)  2  (3) 
 Hormonell behandling  15  (12)  15  (20) 
 Kombinationsbehandling5  54  (43)  39  (51) 
1 De som genomgått mastektomi under år 2003. 
2 De som genomgått mastektomi mellan oktober 2006 och 

september 2007. 
3 I 2003-gruppen saknas svar från 3 kvinnor. 
4 I 2003-gruppen saknas svar från 1 kvinna. 
5 Cytostatika, strålbehandling och/eller hormonell behandling. 
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cancerregistret, onkologiskt centrum, Norrlands universitetssjukhus. 

Kvinnor med stadium IV exkluderades från studierna. Delstudie I–III har en 
retroprospektiv design och baseras på de kvinnor som genomgått 

mastektomi under 2003. Delstudie IV baserar sig på de kvinnor som 

genomgått mastektomi mellan oktober 2006 och september 2007. 

Deltagarantal och sociodemografiska data presenteras i tabell 2. 

Datainsamlingsmetoder 

Instrument 

Det instrument som har använts i delstudie I och IV är ett nykonstruerat 
frågeformulär benämnt Life After Mastectomy (LAM). Även om det i dag 

förekommer en del instrument som mäter kroppsuppfattning i relation till 

cancersjukdom, kunde inget färdigt formulär på svenska som återspeglade 

projektets målsättning (mastektomins konsekvenser) identifieras. Därför 
avsatte forskargruppen initialt tid till att sätta sig in i forskningsområdet för 

att konstruera ett rimligt formulär till de båda populationerna. Valda frågor 

från andra formulär (EORTC-QLQ-BR23 (120) och The Body Image 
Questionnaire (89)) kompletterades med egna frågor som identifierats 

genom litteraturen. Dessa sammanställdes sedan till det nya fråge-

formuläret, LAM. Innan formuläret distribuerades fingranskades det i 

relation till tydlighet, relevans och innehållsvaliditet via diskussioner med 
fyra kvinnor som genomgått mastektomi, sex representanter för olika 

professioner (till exempel plastikkirurg och bröstsjuksköterska) samt i en 

gruppdiskussion med personal vid den psykosociala enheten vid onkologiska 
kliniken. 

Den slutgiltiga versionen av LAM består av 24 frågor kring upplevelsen att 

vara utan ett bröst samt förväntan om framtida konsekvenser (praktiskt, 
estetiskt, sexuellt, självbild samt inställning till bröstrekonstruktion). Av 

dessa är 21 frågor slutna och tre öppna. Att fylla i formuläret beräknades ta 

cirka 20–30 minuter. LAM kom att omfatta fyra delar: Del 1 omfattar 
sociodemografiska uppgifter (ålder, civilstånd, utbildning, yrkesverksamhet, 

behandling och om de genomgått bröstrekonstruktion eller ej) samt tre 

frågor rörande om någon (läkaren, partnern, någon annan eller något annat) 

influerat beslutet till att genomgå eller avstå från bröstrekonstruktion. Del 2 
omfattar 15 frågor om upplevelsen av att vara utan ett bröst (kropps-

uppfattning). Deltagarna ombeds att ange om det efter mastektomin skett 

någon förändring i kroppsbilden. Skalan är graderad från 1 (instämmer inte 
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alls) till 6 (instämmer i högsta grad). Fem frågor är beroende av om kvinnan 

hade partner och/eller barn. För de kvinnor som detta ej var aktuellt för 
lades ett ytterligare svarsalternativ till: ”ej relevant”. Denna del består även 

av tre frågor från EORTC-QLQ-BR23 rörande sexuell funktion: ”i vilken 

utsträckning har du varit intresserad av sex?” (BR14), ”i vilken utsträckning 

har du varit sexuellt aktiv? ” (BR15) samt ”i vilken utsträckning har sex varit 
till glädje för dig?” (BR16) (120). Den sistnämnda frågan besvaras endast av 

de kvinnor som varit sexuellt aktiva under de senaste fyra veckorna. Skalan 

graderas från 1 (inte alls) till 4 (mycket). Del 3 besvaras enbart av de kvinnor 
som genomgått bröstrekonstruktion. Där ombeds kvinnorna ange hur nöjda 

de är med bröstrekonstruktionen. Skalan är graderad från 1 (instämmer inte 

alls) till 6 (instämmer i högsta grad). Två av de sex frågorna är ja/nej-frågor. 

I del 4 ber vi kvinnorna ange om intresse finns för att delta i en fördjupad 

intervju. Formuläret i sin helhet finns i bilaga 12. 

Intervjuer 

Datainsamlingen till delstudie II och III genomfördes med hjälp av 
kvalitativa forskningsintervjuer. Människor är benägna att berätta historier 

om sina erfarenheter och berättandet är fundamentalt för mänskligt 
tänkande och skapande av kunskap. Via berättelsen skapar vi och 

kommunicerar vår uppfattning om oss själva, andra och världen (121). 

Forskningsintervjun kan liknas vid en professionell form av samtal – en 
vägledd konversation. Varje intervju är en unik social interaktion mellan 

åtminstone två individer. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är 

att genom dialog systematiskt samla information för att upptäcka okända 

eller otillfredsställande kända egenskaper, företeelser och innebörder samt 
att ge en nyanserad beskrivning av den intervjuades livsvärld (122). De 

fördjupande intervjuerna hade karaktären av tematiskt strukturerade samtal 

med syfte att få rika beskrivningar och berättelser från deltagarens livsvärld. 
Livsvärldsbegreppet är starkt förbundet med en individs upplevelse av sig 

själv och sin omvärld. Inbegripet i livsvärlden är även framtidsperspektivet 

där förhoppningar och drömmar är invävda. 

De 15 individuella kvalitativa forskningsintervjuerna genomfördes under 
2008/2009. Initialt ombads kvinnorna att berätta om den resa de varit med 

                                                             

 
2 I delstudierna I och IV presenteras delarna i en annan ordning än den som framgår av bilaga 1. 
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om sedan de fick reda på att de hade bröstcancer och att hela bröstet skulle 

tas bort. Därefter fortsatte samtalet genom att uppföljande frågor ställdes 
som rörde områden som till exempel mastektomins inverkan på kvinnans 

kroppsuppfattning och sexualitet samt tankar om att avstå från eller 

genomgå en bröstrekonstruktion. Syftet med uppföljningsfrågorna var att 

erhålla en så nyansrik beskrivning som möjligt. 

Procedur 

Delstudie I 

År 2007 då data insamlades till denna delstudie var det cirka fyra år sedan 
denna population av kvinnor hade genomgått mastektomi. För de kvinnor 

som önskade bröstrekonstruktion var detta vanligen utfört. Under 2003 

hade 149 kvinnor i norra regionens sjukvårdsområde genomgått 

mastektomi. Dessa kvinnor tillsändes LAM-formuläret under våren 2007. 
126 formulär returnerades ifyllda vilket gav en svarsfrekvens på 85%. 

Delstudie II och III 

Delstudie II och III kan ses som en fortsättning på delstudie I i den mening 

att de ytterligare utforskar kvinnornas levda erfarenhet av att ha förlorat ett 
bröst till följd av mastektomi och motiv till att genomgå eller avstå från 

bröstrekonstruktion. 

Utifrån resultaten från delstudie I utformades en tematisk intervjuguide. 
Drygt hälften av kvinnorna från delstudie I erbjöd sig att delta i en 

kompletterande intervju. För att hitta en maximal variation gjordes ett 

strategiskt urval för delstudie II, vilket anses fördelaktigt om man önskar få 
en stor variation av erfarenheter fördelat på ett litet antal individer (123). 

Detta urval baserades på ålder, civilstånd och om kvinnan genomgått 

bröstrekonstruktion eller ej. Sexton kvinnor inbjöds att delta i en personlig 

intervju och samtliga med undantag av en gav sitt samtycke till att delta. Sex 
av de 15 intervjuade kvinnorna hade genomgått bröstrekonstruktion och en 

kvinna stod på väntelista. En av kvinnorna hade blivit nekad rekonstruktiv 

kirurgi medan de sju andra kvinnorna inte hade genomgått bröstrekonstruk-
tion. Delstudie III bygger på intervjuer från delstudie II med dessa sex 

kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion. 



28 

De 15 kvalitativa forskningsintervjuerna genomfördes på den plats kvinnan 

själv valt: 11 i bostaden, två på ett café, en i ett rum på Umeå universitet och 
en på Norrlands universitetssjukhus. Samtliga intervjuer är genomförda 

cirka 4,5 år efter mastektomin och den bandinspelade delen varade mellan 

30–80 minuter (medelvärde 43 minuter) och genomfördes av författaren 

själv (UF). 

Nedskrivna reflektioner, så kallade reflective notes, fördes efter 

telefonsamtalen då intervjutiden bokades samt efter varje intervju (123). 
Dessa anteckningar fokuserade på intervjuns kontext, telefonsamtal före och 

efter den inspelade intervjun, eventuella störningar under intervjun samt 

intervjuarens intryck och känsla för intervjun i sin helhet. Alla intervjuer 

spelades in på en digital diktafon och transkriberades därefter ordagrant 
varefter utskrifterna validerades mot inspelningarna. 

Delstudie IV 

I delstudie IV följdes kvinnorna över tid genom att samma LAM-formulär 

skickades ut vid två tillfällen. Det första mättillfället var 10 månader efter 
mastektomin (T1) och det senare efter att ytterligare två år hade passerat 

(T2), det vill säga tre år efter mastektomin. Inklusionen till denna delstudie 

pågick mellan oktober 2007 och september 2008. Datainsamlingen för det 

andra utskicket pågick mellan september 2009 och juni 2010. I samband 
med det andra utskicket genomfördes även ett stabilitetstest (test-retest) av 

LAM, där 27 kvinnor ånyo fick besvara samma formulär med 14 dagars 

mellanrum. 

Av 148 utsända LAM-formulär vid det första utskicket (T1) återsändes 104, 

vilket gav en svarsfrekvens på 70%. Det andra utskicket (T2) ägde rum under 

våren och hösten 2010. På grund av att nio kvinnor då hade avlidit kom LAM 
att skickas ut till 95 kvinnor. Av 95 utsända formulär returnerades 81, vilket 

gav en svarsfrekvens på 85%. På grund av internt bortfall exkluderades fem 

formulär från analysen. Det slutliga samplet för studien kom därför att bestå 
av 76 kvinnor. 
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Analysmetoder 

Statistik 

Samtliga dataanalyser i delarbete I och IV är genomförda i Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS), version 15–18. 

Delstudie I: variablerna i formuläret (LAM) är statistiskt bearbetade med 

deskriptiv och jämförande statistik. Dikotoma variabler analyserades med 
hjälp av Pearson’s χ2-test samt Fisher’s exact test och kontinuerliga variabler 

med Student’s t-test. För att reducera antalet frågor och för att identifiera 

underliggande dimensioner utfördes en explorativ faktoranalys av del 2 i 
LAM. Därefter genomfördes en multipel logistisk regressionsanalys för att 

undersöka möjliga faktorer associerade till att genomgå bröstrekonstruktion 

eller ej. Signifikansnivån sattes till 0,05. 

Internt bortfall har ersatts med ett medelvärde för gruppen och för varje 
mättillfälle utan att förändra medelvärdet som helhet (124). Detta gjordes 

enligt följande: först indelades undersökningsgruppen i dem som genomgått 
respektive ej genomgått bröstrekonstruktion. Sedan räknades ett medelvärde 

ut för varje fråga för respektive grupp. De personer som hade ett större 

bortfall än 10% (det vill säga två frågor) exkluderades från analysen. När 

alternativet ”ej relevant” angetts ersattes detta alternativ med frågans 
medelvärde tillhörande respektive grupp. Inför den statistiska bearbetning-

en, vändes sju av skalans 15 frågor (3, 5, 7, 9, 11, 13, 14), så att alla frågors 

värde skulle riktas åt samma håll – ett högre värde på skalan skulle 
genomgående indikera en mer negativ inverkan på kroppsuppfattning. 

I delstudie IV, i likhet med delstudie I, är variablerna i LAM statistiskt 
bearbetade med deskriptiv och jämförande statistik. Dikotoma variabler 

analyserades med hjälp av Pearson’s χ2-test, Fisher’s exact test samt 

kontinuerliga variabler med Student’s t-test. Wilcoxon signed rank sum test 

användes för att jämföra eventuella förändringar i kroppsuppfattning över 
tid, det vill säga mellan mättillfälle T1 och T2. En Bonferronikorrektion 

gjordes genom att antalet mättillfällen (det vill säga två) dividerades med 

0,05 (125), vilket resulterade i att signifikansnivån ändrades till 0,025. 
Förfarandet med svarsalternativet ”ej relevant” har hanterats på samma sätt 

som i delstudie I. 
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I delstudie I och IV kunde en god intern konsistens (Cronbach’s α 0,67–0,92 

respektive 0,85) påvisas för del 2 av instrumentet. För att testa om del 2 i 
LAM är reliabel, gjordes även en test-retest vilken redovisas i delstudie IV. I 

test-retestet ingick 27 kvinnor som fick besvara formuläret vid två tillfällen 

med två veckors intervall. Korrelationen mellan de två mättillfällena 

bedömdes genom Pearsons korrelationskoefficient och visade på en måttlig 
stabilitet, r=0,46, p=0,02. 

Tematisk narrativ analys 

Narrativ analys som forskningsansats har ingen klar och enhetlig definition 

(126). Riessman (127) menar att narrativ analys handlar om att analysera 
antingen muntliga eller skriftliga berättelser och bilder. Detta kan 

genomföras på olika sätt, antingen genom att fokusera på ”vad” som berättas 

eller ”hur” det berättas (s. 19). 

I delstudie II läste först samtliga författare var och en för sig igenom varje 
intervju för att få ett första intryck av innebörden av att leva utan bröst och 

reflektioner kring att genomgå eller avstå från bröstrekonstruktion. Därefter 
diskuterades gemensamt möjliga likheter och skillnader mellan innebörder 

av att leva utan bröst och funderingar kring att återskapa ett nytt bröst. 

Sedan lästes varje enskild intervju ånyo igenom i syfte att identifiera och 

koda text som beskrev kvinnornas upplevelser. Intervjuarens (UF) ”reflective 
notes” användes som ett komplement till varje intervju. Syftet med dessa 

anteckningar var att öka rikedomen i uppgifterna och för att stödja 

noggrannheten och tillförlitligheten i analysen. Samtliga berättelser innehöll 
en gemensam struktur med olika uttryck associerade till estetiska och 

praktiska aspekter av att leva utan bröst, tankar kring kvinnlighet och 

sexualitet samt reflektioner kring för och nackdelar med att genomgå 

rekonstruktiv kirurgi. Varje enskild intervju kondenserades sedan ned till en 
sammanfattning kring det centrala i kvinnans berättelse varefter de 

kategoriserades utifrån likheter och skillnader. För att säkerställa 

trovärdigheten i analysen utfördes dessa steg av varje medförfattare var för 
sig, för att sedan diskuteras tillsammans tills konsensus uppnåddes. 

Analysen av denna delstudie resulterade i tre typberättelser, så kallade 

storylines. Analysförfarandet i delstudie III var av liknande karaktär som vid 

analys av delstudie II. Den analysen resulterade i fyra teman relaterade till 
processen av att genomgå bröstrekonstruktion. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Helsingsforsdeklarationens etiska riktlinjer (128) har varit vägledande inför 
och under avhandlingsarbetet. Studierna är godkända av verksamhetschefer 

vid respektive klinik och etiskt yttrande har erhållits från regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå (diarienummer 06-127M). 

Deltagarna i studierna fick både skriftlig och muntlig information. I informa-
tionen uppgavs syfte och metod för studien samt information om forsknings-

huvudmän och kontaktpersoner. Dessutom förklarades att deltagandet 
byggde på frivillighet samt att den deltagande personen när som helst hade 

rätt att avbryta deltagandet i studien och att detta kunde ske utan 

motivering. Vidare informerades om att det endast var forskargruppen som 
skulle ha tillgång till materialet, att personuppgifter, anteckningar och data 

såsom bandade intervjuer och frågeformulär skulle avkodas och dessutom 

förvaras inlåsta och åtskilda från kodlistan. Deltagarna garanterades 

anonymitet vid rapportering av resultaten. Samtliga namn i delstudie II och 
III är fiktiva. Samtycke till att delta i intervjuerna inhämtades av UF, varefter 

deltagarna själva fick bestämma tid och plats för intervjun. 

En möjlighet vid forskning kring svåra frågor är att starka känslor såsom 
sorg, förtvivlan, ilska och frustration kan aktualiseras. Om intervjun skulle 

bli känslomässigt övermäktig för kvinnan hade intervjun avbrutits. Här 

hänvisas till principen om respekt för människans värdighet och principen 
om nytta. Ingen av deltagarna i studierna har dock uttryckt ett sådant 

önskemål. Om så skulle ha skett har vi haft beredskap genom att erbjuda 

stöd och samtal om de så önskat. De seniora forskarna i projektet har 
tidigare genomfört studier med samma design och har lång erfarenhet av 

liknande studier bland personer med cancersjukdom. En erfarenhet är att 

deltagandet ofta upplevs som mer givande än krävande, vilket finns 

beskrivet i litteraturen (129-132) och också påtalades av flera kvinnor i 
delstudie II och III. 
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RESULTAT 

Resultaten från de fyra delstudierna presenteras var för sig. 

I delstudie I framkom att av de 126 kvinnorna som genomgått mastektomi 

hade majoriteten (75%) inte genomgått någon bröstrekonstruktion. De 
kvinnor (25%) som genomgått rekonstruktion var signifikant yngre 

(medelåder 52 respektive 64 år), hade högre utbildning, var i högre grad 

yrkesverksamma och i högre grad influerade av läkarens åsikt kring 

bröstrekonstruktion. Vid analysen av frågorna rörande sexuell funktion 
(EORTC-QLQ-BR23) framkom att 59% av kvinnorna angivit att de varit 

intresserade av sex och 56% hade varit sexuellt aktiva i varierande grad 

under den senaste månaden. En signifikant större proportion av de kvinnor 
som genomgått bröstrekonstruktion angav att de hade ett sexuellt intresse 

och att de i högre grad hade varit sexuellt aktiva i jämförelse med de kvinnor 

som ej genomgått någon bröstrekonstruktion. Faktoranalysen av de 15 

frågorna rörande kroppsuppfattning (del 2 av LAM) resulterade i fyra 
subskalor: attraktivitet, att skyla sin kropp, undvikande av att se på 

ärret/opererade sidan och att vara bekväm i umgänget med närstående. Vid 

en jämförelse mellan grupperna framkom att de kvinnor som genomgått 
bröstrekonstruktion skattade sig som mindre attraktiva och de tycktes mer 

måna om att skyla sin kropp. Resultatet av den multipla regressionsanalysen 

visade att ha genomgått bröstrekonstruktion var signifikant relaterad till 

lägre ålder, att mastektomin påverkat de mer negativt i avseende på 
attraktivitet och kvinnorna angav ett större intresse för sex.   

För att få en djupare och mer nyanserad förståelse kring innebörder av att 
förlora ett bröst efter mastektomi och motiv till att avstå från eller genomgå 

bröstrekonstruktion genomfördes kvalitativa forskningsintervjuer (delstudie 

II och III). 

I delstudie II framkom att kvinnorna initialt såg mastektomin som att bli av 
med den del av kroppen som hotade deras existens. Kvinnorna upplevde att 

de inte hade något val, det handlade om att få överleva och därför var det 
nödvändigt att avlägsna det sjuka bröstet. Alla berättelser hade en 

gemensam struktur som berörde fyra aspekter rörande bröstförlustens 

påverkan på kvinnorna: estetiska och praktiska aspekter, samt aspekter 
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kring kvinnlighet och sexualitet. Vid vidare analys identifierades tre typer av 

berättelser, så kallade storylines, som kom att beröra innebörder av att 
förlora ett bröst och överväganden för respektive emot bröstrekonstruktion. 

I den första typberättelsen beskrevs mastektomin som ”no big deal”. Det 

primära för dessa kvinnor var att bli av med sin cancer och bröstet som den 
sjuka delen av kroppen. Dessa kvinnor var de äldsta och tenderade att tona 

ned bröstens betydelse. Flertalet av kvinnorna ansåg att livet i sig är mer 

betydelsefullt och att en bröstrekonstruktion inte var nödvändig för vare sig 
deras psykiska eller emotionella välbefinnande. Att få några revor i seglen 

var en del av livet för dessa kvinnor. De verkade nöjda med att bära en 

extern bröstprotes även om den inte alltid kändes bekväm att bära (varm, 

svår att hålla på plats). Inför utomstående bar de dock protesen i syfte att 
dölja förlusten av bröstet. Några kvinnor beskrev att två bröst symboliserade 

kvinnlig identitet och genom att bära protesen i umgänget med andra 

människor kunde de upprätthålla sin kvinnlighet. Att genomgå bröst-
rekonstruktion fanns inte på dessa kvinnors agenda, men för andra beskrevs 

den närmast som en livsnödvändighet. För dessa kvinnor i den andra 

typberättelsen handlade det inte bara om att överleva utan även att stå ut 

med att leva vidare med sina förändrade kroppar. Bröstförlusten betydde 
något mer än bara en kroppslig förändring. Den innebar även en känsla av 

att ha förlorat sig själv som person, kvinna och sexuell varelse. Att drabbas 

av cancer och att förlora sitt bröst var påtagligt traumatiskt för dessa kvinnor 
och återskapandet av ett nytt bröst betraktades som en nödvändighet. Den 

tredje typberättelsen intog en mellanposition. Till skillnad mot kvinnorna i 

den andra typberättelsen upplevde dessa kvinnor inte en förlorad, men dock 

en krackelerad, kvinnlighet. Med hjälp av kläder kunde de upprätthålla sin 
kvinnlighet, men för de kvinnor som var utan ett fast förhållande beskrevs 

den sexuella intimiteten som problematisk. Kvinnorna i denna typberättelse 

beskrev bröstrekonstruktionen som en möjlighet att dölja ärren från 
mastektomin, att inte bli påminda om att de hade cancer och som ett sätt att 

komma vidare i livet, och mer övergripande som ett sätt att återställa sin 

krackelerade kvinnlighet. Kvinnorna i denna typberättelse var något yngre. 

Sex av kvinnorna i delstudie II hade genomgått en bröstrekonstruktion. 
Deras berättelser kring rekonstruktionsprocessen var både starka och 

berörande. Vid analys av de sex berättelserna (delstudie III) framkom fyra 
teman som fångar processen från beslutet att genomgå bröstrekonstruktion 

till tiden efter: bristfällig information, en mödosam/tuff upplevelse, 
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kroppsliga förändringar och att gå vidare. Kvinnorna beskrev att ansvaret för 

att skaffa information hade legat på dem själva. De berättade om en lång 
process som krävt mycket eget initiativ för att få information och en remiss 

för den rekonstruktion som önskats. Det medförde en känsla av frustration, 

ett kantstött förtroende för hälso- och sjukvården och en del kvinnor beskrev 

att de hamnat mellan stolarna. Det fanns även kvinnor som beskrev att de 
inte kände sig delaktiga i beslutsprocessen när det gällde typ av 

rekonstruktiv kirurgi. Alla utom en kvinna hade genomgått flera operationer. 

Våra resultat visar även att de kvinnor som genomgår bröstrekonstruktion 
inte förstod hur tufft det skulle komma att bli. De var inte beredda på hur 

omfattande processen var med upprepade och komplicerade operationer, 

mycket smärta och lång konvalescens, vilket påverkade dem både 

emotionellt och fysiskt. En av kvinnorna beskrev processen med sina 
genomgångna och kommande rekonstruktioner som en ”never ending story”. 

Två kvinnor beskrev specifika senkomplikationer i form av kroppsliga 
minnesupplevelser som att vissa dofter medförde smärtförnimmelser eller 

att minsta lilla kirurgiska ingrepp utlöste kraftiga stressreaktioner i kroppen. 

Brösten hade förändrats för samtliga kvinnor, för vissa till det bättre och för 

andra till det sämre. De beskrev att ärren efter bröstrekonstruktionen 
skvallrade om att bröstet var ”konstgjort”. Ett rekonstruerat bröst blir inte 

likadant som det naturliga bröstet, vilket deltagarna uttryckte en viss 

besvikelse över. Men trots de erfarenheter som beskrevs, upplevdes 
bröstrekonstruktionen som betydelsefull av samtliga kvinnor. De beskrev en 

känsla av att kroppen blivit hel igen, att de kände sig mer hemma i sin kropp, 

att de fått ett rikare liv och att de lättare kunnat gå vidare då de inte på 

samma sätt påmindes om att de haft en cancersjukdom. 

För att undersöka och fånga aspekter av kroppsuppfattning över tid 

genomfördes en kvantitativ uppföljningsstudie (delstudie IV). Upplevelsen 
av kvinnlighet var också stabil över två års tid men tenderade att gå i en 

positiv riktning, likaså gjorde upplevelsen av attraktivitet och känslan av att 

vara nöjd med sitt utseende. Samtidigt försämrades upplevelsen av sexuell 
attraktivitet och i vad mån kvinnorna kände sig bekväma vid sexuell 

intimitet. Det fanns även en negativ trend (ej signifikant) i det avseendet att 

partnern inte upplevdes som lika attraherad av kvinnan efter mastektomin. 

De frågor rörande sexuell funktion (EORTC-QLQ-BR23) som ställdes vid T2 
besvarades av 70 kvinnor. I samklang med resultaten från delstudie I visar 

resultaten i delstudie IV att drygt hälften (57%) av kvinnorna angav att hade 
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varit sexuellt aktiva och nära två tredjedelar (64%) att de i varierande grad 

varit sexuellt intresserade under den senaste månaden. Vid det andra 
mättillfället hade 21% av kvinnorna genomgått bröstrekonstruktion. I likhet 

med de kvinnor som genomgått rekonstruktiv kirurgi i delstudie I var dessa 

kvinnor yngre. I övrigt kunde inga klara skillnader ses med avseende på 

boendeförhållande, utbildning, behandling, kroppsuppfattning och sexuell 
funktion mellan de kvinnor som genomgått respektive ej genomgått 

bröstrekonstruktion. 

Resultaten av de fyra delstudierna kan sammanfattas enligt följande: 

 Majoriteten av kvinnorna (75% i delstudie I och 79% i delstudie IV) 
genomgick inte någon bröstrekonstruktion. De kvinnor som genomgick 

bröstrekonstruktion var yngre, hade högre utbildning, lägre upplevelse 

av attraktivitet och angav ett större sexuellt intresse. 

 Det finns en variation i innebörden av att leva utan ett bröst. En del 

kvinnor är i första hand upptagna av att livet i sig är betydelsefullare och 

att en bröstrekonstruktion inte är nödvändigt vare sig för deras psykiska 
eller emotionella välbefinnande. Andra kvinnor betraktar däremot en 

rekonstruktion som en livsnödvändighet. 

 För de kvinnor som hade genomgått rekonstruktiv kirurgi förekom en 
otydlighet i vårdprocessen genom bristande information och delaktighet. 

Kvinnorna var inte heller förberedda på den krävande process som en 

bröstrekonstruktion innebar, men trots den påfrestande upplevelsen var 
det ingen av kvinnorna som ville ha bröstrekonstruktionen ogjord. 

 Kvinnornas syn på sin sexualitet framträder på olika sätt i de olika 
delstudierna i avhandlingen. Resultaten i delstudie IV ger en inblick i 

problematiken kring kroppsuppfattning i relation till mastektomin, 

särskilt då det gäller sexuellt intresse och intimitet. I delstudie II 

beskriver en grupp kvinnor en känsla av att inte bara ha förlorat sitt 
bröst utan även sin sexualitet och speciellt kvinnor utan en fast partner 

beskriver svårigheter vid intimitet. Delstudie IV talar för att tiden inte 

”läker alla sår” då både den upplevda sexuella attraktiviteten som i 
vilken utsträckning kvinnorna kände sig bekväma vid sexuell intimitet 

utvecklades negativt tre år efter mastektomin och detta oberoende av om 

de genomgått bröstrekonstruktion eller inte. 
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DISKUSSION 

Resultaten i denna avhandling bygger på fyra delstudier och inkluderar data 
från två populationer. Med hjälp av olika tillvägagångssätt för att samla in 

data (frågeformulär och intervjuer) har vi försökt förstå betydelsen av att 

förlora ett bröst på grund av cancersjukdom samt motiv och beslutsprocess i 

ställningstagande till bröstlöshet/bröstrekonstruktion. 

Metodologisk reflektion 

Det har kommit att bli allt vanligare att tillämpa olika forskningsmetoder 
(mixed methods) i syfte att få kunskap om komplexa hälsoproblem (133). 

Genom att förena kvantitativ och kvalitativ metod möjliggörs en bredare och 
djupare förståelse då olika metoder ger svar på olika frågor (116, 117, 123). I 

denna avhandling har både kvantitativ (delstudie I och IV) och kvalitativ 

(delstudie II och III) metod tillämpats. Utifrån utfallet från ett frågeformulär 

utvecklades en tematisk intervjuguide för intervjuerna och i viss mening kan 
de kvalitativa studierna därför beskrivas som kvalitativa uppföljningsstudier 

(133-135). 

De kvantitativa studierna 

Både delstudie I och IV avsåg att inkludera samtliga kvinnor i norra 
regionens sjukvårdsområde som genomgått mastektomi på grund av 

bröstcancer. Dessa studier kan därför sägas vara populationsbaserade. I 

delstudie I erhölls en hög svarsfrekvens (85%). I delstudie IV returnerades 

70% av de utskickade formulären vid T1, vilket är betydligt lägre jämfört med 
svarsfrekvensen i delstudie I. En tänkbar orsak till den tillfredsställande men 

ändock lägre svarsfrekvensen är att endast 10 månader hade passerat efter 

diagnos och att en del kvinnor därför sannolikt fortfarande befann sig under 
behandling eller påtaglig stress. Att fylla i ett formulär kan då kännas mindre 

angeläget. 

Även om det i dag finns ett antal instrument som mäter kroppsuppfattning 
vid cancersjukdom, fann vi inget formulär på svenska som återspeglade 

projektets målsättning, varför ett studiespecifikt formulär utvecklades. När 

ett nytt formulär används kan det vara vissa svårigheter att jämföra 
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resultaten med resultat från andra studier. Det är därför viktigt att resultaten 

i delstudie I och IV tolkas med viss försiktighet. 

Viktiga aspekter som avgör ett instruments kvalitet är dess validitet och 

reliabilitet (123). LAM har utvecklats med avseende på tydlighet, relevans 

och innehåll via diskussioner med kvinnor som genomgått mastektomi samt 
med experter inom området. 

Vid instrumentutveckling är faktoranalys en vanligt förekommande statistisk 
analys. För att reducera antalet frågor och för att undersöka hur väl de 15 

frågorna rörande kroppsuppfattning (del 2 i LAM) samvarierade 

genomfördes i delstudie I en explorativ faktoranalys. Denna resulterade i 
fyra subskalor och instrumentet visade sig ha god intern konsistens 

(Cronbach’s α 0,67–0,92). 

För att bedöma reliabiliteten, det vill säga stabiliteten över tid, för de 15 
frågorna rörande kroppsuppfattning, genomfördes en test-retestberäkning 

med ett intervall på två veckor (delstudie IV). Testet resulterade i en 

stabilitet på r=0,46 vilket är att betrakta som en måttlig reliabilitet (136). En 
möjlig orsak till att vi inte erhöll ett högre värde kan vara tvetydigheter i 

frågornas konstruktion. En del av frågorna (fem frågor med svars-

alternativen ”ej relevant”) passar inte alla men det kan naturligtvis också 

vara så att det kan vara svårt att uppnå hög stabilitet på grund av den 
livssituation kvinnorna befinner sig i. Den kan upplevas kaotisk och därför 

ger man olika svar olika dagar. 

I delstudie IV sågs ingen annan signifikant skillnad än i ålder mellan den 
grupp av kvinnor som vid uppföljningen genomgått bröstrekonstruktion och 

den som inte hade det. Detta till skillnad mot i delstudie I, där den multipla 

regressionsanalysen visade att genomgången bröstrekonstruktion förutom 
lägre ålder var signifikant relaterad till känsla av attraktivitet och sexuellt 

intresse. Möjligen kan sampelstorleken (n=76) i delstudie IV ha spelat in. En 

annan fråga att reflektera över kring delstudie IV är tidpunkten för 
datainsamlingen. Vi kan inte utesluta att den största förändringen redan 

skett före det första mättillfället (10 månader postoperativt) och att det 

skulle sett annorlunda ut om det första mätillfället låg närmare diagnos och 

operation. Här krävs ytterligare studier närmare diagnos och operation. 
Något som inte heller kan uteslutas är att eventuella postoperativa 

komplikationer, som exempelvis sårinfektion och smärta, kan ha påverkat 

kroppsuppfattningen. Om det kan vi inte uttala oss då vi endast ställt frågor 
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om mastektomins påverkan på kroppsuppfattningen. Däremot är det väl 

känt från tidigare studier att cytostatika och hormonell behandling påverkar 
kroppsuppfattning och sexualitet (14, 22, 24, 45) . 

Då flera upprepade analyser görs finns risk för massignifikans. För att 

undvika detta kan signifikansnivån justeras (125, 136). För att undvika 
övertolkning av resultaten i delstudie IV gjordes därför en Bonferroni-

korrigering. En sådan procedur kan emellertid innebära en risk för att 

verkliga skillnader i kroppsuppfattning mellan de olika mättillfällena (T1 och 
T2) inte upptäcks. 

För att undersöka om bortfallet påverkat resultaten i delstudie I och IV 
genomfördes en bortfallanalys. Vid jämförelse mellan dem som besvarade 

och dem som inte besvarade formuläret i delstudie I, kunde ingen signifikant 

skillnad ses när det gäller ålder. Huruvida grupperna i övrigt skilde sig åt vet 

vi inte. När det gäller bortfallet i delstudie IV kunde inga signifikanta 
skillnader upptäckas mellan T1 och T2 med avseende på de 

sociodemografiska variablerna och behandling. 

De kvinnor som ingick i projektet bodde i samma geografiska område i norra 
Europa. Att resultaten i delstudie I och IV stöds av resultat från andra 

studier i ett västerländskt kontext talar för att de har en vidare giltighet. Då 

LAM emellertid inte är ett etablerat instrument behöver instrumentet 
vidareutvecklas och testas för användning i andra populationer. Synen på 

kvinnlighet och den kvinnliga kroppen ser olika ut i olika kulturella 

kontexter. 

De kvalitativa studierna 

Vissa diskuterar trovärdighet inom kvalitativ forskning med hjälp av samma 
begrepp som inom den kvantitativa traditionen, det vill säga utifrån validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet (137-139). Andra menar att kvalitativ 

forskning är så väsensskild att man här behöver andra begrepp och 
vanligtvis talar man då om trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Nedan diskuteras delstudie II och III utifrån dessa begrepp. 

I delstudie II var syftet att förstå innebörder av att förlora ett bröst efter 
mastektomi och motiv till att avstå från eller genomgå bröstrekonstruktion. 

Ett strategiskt urval från delstudie I baserat på ålder, civilstånd och om 

kvinnan genomgått bröstrekonstruktion gjordes för att erhålla en maximal 
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variation (123). Urvalet av 15 kvinnor kan naturligtvis ifrågasättas, men när 

det gäller kvalitativ forskning är inte antalet intervjupersoner det avgörande 
utan huruvida kvaliteten i intervjuerna gör att syftet kan uppnås (122, 123). I 

delstudie III inkluderades de sex kvinnor från delstudie II som genomgått 

bröstrekonstruktion då syftet var att beskriva erfarenheter av att genomgå 

bröstrekonstruktion efter mastektomi. Studien kan därmed betraktas som en 
pilotstudie som kräver vidare utforskning. 

Delstudie II och III är inspirerade av den narrativa forskningstraditionen där 
intervjun ses som ett samtal mellan intervjuaren och intervjupersonen. 

Samtliga intervjuer ägde rum vid ett enda tillfälle, vilket kan ses som en 

begränsning, då upprepade intervjuer föder nya tankar hos intervjupersonen 

och intervjuaren. Då finns det också en möjlighet att fråga mer om det som 
varit oklart, att följa upp det som sades och skapa en relation som kan göra 

intervjusituationen tryggare för intervjupersonen (140, 141). Jag hade dock 

telefonkontakt minst en och oftast två gånger med samtliga kvinnor innan vi 
träffades för intervjun. Vid telefonkontakten samtalade vi om syftet med 

intervjun och kvinnorna började redan då att berätta om vad de hade varit 

med om. Vi var således inte helt obekanta för varandra vid intervjutillfället 

och detta kan ha medverkat till de starka och innehållsrika berättelser vi fick 
ta del av. I själva intervjusituationen och under tolkningen av intervju-

texterna har intervjuarens förförståelse betydelse (121). Direkt efter varje 

telefonsamtal och efter varje intervju avsattes tid för egen reflektion över 
intervjun som helhet, intryck och så vidare, som sedan skrevs ned som 

”reflective notes” (122) Förutom att dessa anteckningar ger en värdefull 

bakgrund i analysprocessen skapar de en reflexiv distans till texten. 

Även om det är forskares målsättning att hålla sig textnära så betraktas alltid 
resultaten på något sätt utifrån forskarens egen förförståelse (122). Min 

förförståelse och erfarenhet som sjuksköterska av att möta och vårda 
kvinnor som drabbats av bröstcancer kan ha öppnat upp för kvinnornas 

berättelser kring sina upplevelser. Min intention som intervjuare har varit 

att vara följsam under intervjun, låta kvinnan berätta fritt och skapa tillit 
samtidigt som jag hållit fokus på syftet med studien. Under intervjuns gång 

ställdes följdfrågor för att försäkra mig om att jag korrekt uppfattat det 

intervjupersonen berättade. 

Tematisk analys valdes då avsikten var att hålla sig nära innehållet i de 
starka och nyansrika berättelserna. Innan textanalysen påbörjades har 
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intervjuernas ljudfiler genomlyssnats av mig som genomfört intervjuerna 

samtidigt som utskrifterna av intervjuerna granskades, justerades och 
därmed validerades. Under hela analysprocessen pendlade författarna 

mellan helhet och del i avsikt att stärka trovärdigheten i analysen. I delstudie 

II och III har mina ”reflective notes” använts som en hjälp vid tolkning och 

validering av varje intervjutext. Syftet var att stödja noggrannheten och 
tillförlitligheten i analysen. I både delstudie II och III har författarna var och 

en för sig läst igenom samtliga intervjutexter varefter vi tillsammans 

diskuterat olika tolkningar av data. Detta minskar risken för skevhet i 
analysen orsakad av en forskares förförståelse och ökar därmed studiernas 

trovärdighet. För att säkerställa resultatens trovärdighet i delstudie II och III 

har en tydlig beskrivning av kontext, upplägg, urval och analys givits (123) 

och resultaten har illustrerats med citat från intervjuerna. Studierna har 
även granskats och diskuterats vid forskningsseminarier, vilket på samma 

sätt ökar trovärdigheten i de tolkningar som gjorts. 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen talar man om överförbarhet, det 
vill säga i vilken grad resultaten kan tillämpas i ett annat sammanhang (123). 

Narrativa studiers målsättning är att via resultaten förmedla insikter och 

betydelser som gör det möjligt för läsaren att på ett nytt sätt förstå den egna 
kliniska vardagen (129). Intentionen är att förmedla en rik, tydlig och 

kontextuell förståelse, och det är upp till läsaren att bedöma om resultaten 

kan appliceras på andra kvinnor i samma situation, alltså huruvida den 
teoretiska/begreppsliga förståelsen äger en vidare överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Det övergripande syfte var att förstå betydelsen av att förlora ett bröst på 

grund av cancersjukdom samt motiv och beslutsprocess i ställningstagande 

till att leva utan ett bröst eller med ett rekonstruerat bröst. Upplevelsen av 
mastektomi är uppenbart mycket individuell och att förlora ett bröst kan 

vara av mindre eller större betydelse. Gemensamt för kvinnorna var att det 

initialt handlade om att överleva cancern och att man därför ville bli av med 
bröstet, vilket även framkommit i andra studier (51, 142), men hur man 

sedan såg på sina kirurgiskt förändrade kroppar visade sig vara olika. 

Bröstens betydelse 

Majoriteten av kvinnorna genomgick inte en bröstrekonstruktion efter 

mastektomin (I och IV). Flertalet kvinnor i delstudie II försonades med att 
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vara utan ett bröst och såg därför inte en bröstrekonstruktion som en 

nödvändighet för sitt emotionella välbefinnande. I likhet med våra fynd fann 
Piot-Ziegler och medarbetare (41) att vissa av de äldre kvinnorna tonade ned 

bröstens betydelse. Andra kvinnor hade svårt att stå ut med sina förändrade 

kroppar. De drabbades på ett djupare identitetsplan och deras önskan efter 

rekonstruktion handlade om något mer än att bara återfå en estetisk 
symmetri, det vill säga om något mer än bara ytlig fåfänga (97). Truelsen 

(142) har tidigare visat att en bröstrekonstruktion kan vara en hjälp för att 

kunna gå vidare i livet. Hon betonade då att rekonstruktionen täckte över det 
förlorade bröstet och den sargade kroppen som ständigt påminde kvinnan 

om att hon hade haft bröstcancer. 

Sandell (94) menar att bröstens betydelse för en kvinna formas av kvinnans 
erfarenheter, där nuvarande och tidigare relationer spelar en betydande roll 

men också samhällets normer och hur hon blivit bemött i den offentliga 

sfären. Det som anses vara det normala är det normgivande i samhället, att 
vara tvåbröstad. Kasper (97) reflekterar över detta fenomen och menar att 

brösten inte bara är kvinnans egna utan bör även ses som en social 

konstruktion i det att en riktig kvinna har två bröst. Young (143) reflekterar 

över vilken betydelse denna diskurs får för kvinnorna och hur förlusten av 
bröstet kan kompenseras genom att kvinnan bär en löst sittande protes eller 

genom att kirurgiskt återskapa ett nytt bröst. Hon menar att det ger en 

visuell bild av att ha en ”normal” kvinnokropp, ett slags skydd för kvinnan 
som hindrar andra att se hennes sargade kropp (143). Majoriteten av 

kvinnorna i typberättelse ett (delstudie II) förmedlade att de inte bar 

protesen när de var ensamma hemma, då den allmänt upplevdes som 

obekväm att bära. Några av kvinnorna beskrev att två bröst symboliserade 
kvinnlig identitet och genom att bära protesen i umgänget med andra 

människor kunde kvinnorna upprätthålla sin kvinnlighet (jämför Price, 

1990). I en studie av Roberts och medarbetare (72) framkom att kvinnorna 
initialt hade en negativ inställning till den externa protesen, men den 

förändrades i en positiv riktning med tiden. Protesen fick kvinnorna att 

känna sig kvinnliga, normala, bekväma och återställda. Truelsen (142) 

menar att valet att genomgå rekonstruktiv kirurgi kan stå för en önskan att 
ge visuell bild till omgivningen av att ha ett ”normalt” utseende. I en studie 

av Fang och medarbetare (115) uttryckte en kvinna att en läkare kan 

återskapa fysiskt utseende men att man själv måste rekonstruera sina 
känslor och sitt psyke. Lorde (144) uttrycker sig på liknande sätt när hon 

menar att den rekonstruktiva kirurgin erbjuder kvinnan ett återskapande 
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men samtidigt vet varje kvinna att livet inte kan bli som förr. Fokuseringen 

på det estetiska bär på ett budskap om att hitta tillbaka till det förflutna när 
kvinnan framförallt behöver orientera sig mot en ny framtid. 

Delaktighet 

I resultaten framkom, i samklang med andra studier (74, 77, 81), att det var 
de yngre kvinnorna (I och IV) med högre utbildning som i större 

utsträckning genomgick bröstrekonstruktion (I). Även om beslutet att 
genomgå eller avstå från bröstrekonstruktion fattades av kvinnorna själva, 

framkom att en högre proportion av kvinnorna som genomgått rekonstruktiv 

kirurgi angav att läkarens åsikt hade påverkat deras beslut (I). I en 
amerikansk studie framkom att endast en tredjedel av kvinnorna blev 

erbjudna bröstrekonstruktion och att dessa kvinnor var yngre med högre 

socioekonomiskt status (145). Man kan undra om detta grundas på strikt 

biomedicinska skäl eller att äldre kvinnor missgynnas på grund av högre 
ålder per se, det vill säga som ett uttryck för ålderism. I Sverige finansieras 

hälso- och sjukvården av offentliga medel. Att ge vård på lika villkor är en 

viktig målsättning (146) och i de nationella riktlinjerna för behandling av 
bröstcancer finns en ambition att alla kvinnor som genomgått mastektomi 

skall erbjudas att kostnadsfritt få en bröstprotes eller bröstrekonstruktion (7, 

147). Bröstrekonstruktionen skall alltså vara kopplad till kvinnans egen 

önskan samt biomedicinska överväganden och inte till ålder och 
socioekonomisk status. Det finns skäl att här vidare undersöka 

beslutsprocessen i ett patient-vårdgivare-perspektiv. Hur bidrar läkaren, 

bröstsjuksköterskan respektive patienten till beslutet och vilka möjligheter 
har läkaren/bröstsjuksköterskan att agera aktivt i interaktionen för att 

motverka ålderism och socioekonomisk snedfördelning? Även resultaten 

från delstudie III motiverar ett närmare studium av konsultationen med 

kvinnorna. De patienter som genomgått bröstrekonstruktion beskrev 
nämligen att de inte kände sig tillräckligt delaktiga i beslutsprocessen då de 

inte erhöll tillräcklig information och att deras egen kraft och initiativ 

närmast var en förutsättning för att rekonstruktionen överhuvudtaget skulle 
bli verklighet. Det är ett välkänt faktum att de mer socioekonomiskt 

välbeställda grupperna i samhället också är de som är mer benägna att agera 

i egen sak. Det tycks således angeläget att titta närmare på hur beslutet om 

rekonstruktion konstrueras. 
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Även om det finns ett ökande antal studier som visar på positiva estetiska 

utfall efter genomgången bröstrekonstruktion, är det få studier som lyfter 
fram det postoperativa förloppet (79). Resultaten i delstudie III visar att 

kvinnorna inte upplevde sig tillräckligt välinformerade och delaktiga inför 

valet att genomgå bröstrekonstruktion eftersom de inte förstod vilken 

krävande procedur de skulle genomgå. Att genomgå en bröstrekonstruktion 
är ingen ”quick fix”. Det är snarare en krävande process med lång 

återhämtningstid, vilket också framkommit i två nyligen publicerade studier 

(114, 115) kring upplevelser av att genomgå bröstrekonstruktion. Processen 
skulle ha underlättats om kvinnorna varit bättre informerade och 

förberedda. De behandlingar som kvinnan genomgår kan många gånger vara 

både obehagliga och smärtsamma. Därför är det viktigt att involvera kvinnan 

i beslutsprocessen, inte minst för att hon skall ha rimliga förväntningar inför 
det som komma skall (114, 148, 149). 

Det faktum att kvinnorna trots svår smärta och umbäranden under 
rekonstruktionsprocessen ändå stod fast vid sitt beslut säger något om 

betydelsen av att återställa det förlorade för att känna sig hel igen. I en 

nyligen publicerad studie av Spector och medarbetare (79) framkom att även 

om det kunde ta upp till ett år eller mer för kvinnorna att komma tillbaka till 
sitt normala vardagsliv, sågs bröstrekonstruktionen som en betydelsefull del 

för att komma vidare i livet efter bröstcancern. 

Sexuell intimitet 

Kroppsuppfattning och sexuell attraktivitet delar av en människas självbild 
(60). Price (60) menar att självbilden är en mental bild av hur jaget 

uppfattas av andra eller hur jag önskar att bli uppfattad av andra. Aspekter 

kring sexualitet berörs i varierande grad i de olika delarbetena. Det är 

uppenbart att bröstcancer och mastektomi stör sexualiteten för många 
kvinnor. En del kvinnor beskrev i kraftfulla ordalag en känsla av att de inte 

bara förlorat ett bröst utan även sin sexualitet (II). Det tycks också som att 

centrala aspekter av sexualitet, som att uppfatta sig själv som sexuellt 
attraktiv och att känna sig bekväm i sexuell intimitet, inte underlättas utan 

snarare försvåras med tiden (IV). Detta samtidigt som upplevelsen av 

kvinnlighet och attraktivitet inte förändrades oavsett om kvinnan hade 

genomgått bröstrekonstruktion eller inte. Detta kan kanske förstås utifrån 
att proteser och kläder kamouflerar i vardagen medan nakenheten och 

sexualiteten exponerar en av sjukdom sargad kropp. Hon blir synlig för den 
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Andre (54). Att hon med tiden snarast känner sig mindre sexuellt attraktiv 

och mindre bekväm i sexuell intimitet kan också förstås utifrån besvikelse. 
Möjligtvis fanns en förväntan om ”bättring” som dock inte besannades – 

kanske beroende på de biomedicinska biverkningarna av cancer- 

behandlingen och deras psykologiska konsekvenser. Vi kan samtidigt inte 

heller utesluta att hon beskriver reella negativa erfarenheter (19, 22, 24, 150) 
i den meningen att den Andre inte visar sig lika intresserad. Det finns i data 

visst stöd för den tolkningen (IV). I en nyligen publicerad studie av Ussher 

och medarbetare (24) framkom att kvinnorna försökte dölja sin kropp för sin 
partner och ville inte att deras partner skulle se eller beröra deras bröst. Att 

dölja sin kropp för sin partner kan ha två syften – att skydda sin partner men 

också sig själv (41). 

Karabulut och Erci (151) menar att kvinnor och sexualitet fortfarande är ett 
tabubelagt område i dagens samhälle och att det finns en idé om att kvinnor 

med bröstcancer inte längre är intresserade av intimitet och sexualitet. Dessa 
föreställningar blir i sig ett hinder för att ta upp frågor om sexualitet med 

dessa kvinnor. Tidigare studier har också visat att patienter inte är ovilliga 

att tala om sexualitet men att sjukvårdspersonal inte bjuder in till samtal. 

Klaeson (52) menar att vårdpersonal inte vet när och hur frågor rörande 
sexualitet skall väckas. Vår studie instämmer i den kör av tidigare studier 

(152-154) som påpekar vikten av att sjukvården tar ansvar för att samtal om 

sexualitet blir en självklar och naturlig del av dagens sjukvård. 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Avhandlingen har framförallt visat att problematiken med att leva vidare i en 
kirurgiskt förändrad kropp orsakad av mastektomi är mångfacetterad och 

omfattar såväl fysiska, psykologiska, existentiella som sociala dimensioner. 

De flesta kvinnor genomgår ej rekonstruktiv kirurgi. Betydelsen av att leva 
utan ett bröst eller med ett rekonstruerat bröst ter sig olika. För en del 

kvinnor passerar bröstförlusten relativt obemärkt och en bröstrekonstruk-

tion ter sig därför inte nödvändig. Andra drabbas på ett djupare plan. 

Kroppen är kärnan i människans existens och så länge vi lever så gör vi det i 

och med våra kroppar. Varje förändring i kroppen medför en förändring i en 

människas tillgång till livet. Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv har 
människan inte sin kropp, människan är sin kropp (54). Att insjukna i 

bröstcancer medför således inte att jag bara är en tumörtyp med eventuell 

spridning som det finns behandlingar för, utan det handlar om att cancern 
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bebor min kropp, vad den gör med mig, vad behandlingarna gör med mig 

och min kropp. Det är inte bara bröstet som är sjukt utan hela mitt jag har 
blivit påverkat. För att kunna uppfylla dessa kvinnors individuella behov 

behöver vi som vårdpersonal öppna upp för samtal och lyssna på kvinnornas 

berättelser för att därmed öka vår förståelse för deras specifika upplevelse av 

sin livssituation. Detta är naturligtvis essentiellt för att förstå hennes 
bevekelsegrunder för eller emot bröstrekonstruktion, men på ett mer 

övergripande plan är det också centralt för att hon skall uppfatta sig som 

upptagen i en ”hjälpande plan” (155). Detta innebär att sjukvården som 
helhet, från receptionist och sjuksköterska till överläkare, unisont i sina 

bemötanden av kvinnan förmedlar att ”det finns en behandlingsplan som är 

den bästa för dig och vi skall ta ansvar för att den förverkligas”. Denna visade 

sig vara den kondenserade essensen i kvinnornas olika 
sjukvårdserfarenheter (155). Att kvinnorna i delstudie III efterfrågade mer 

information, klagade över att de själva fick kompensera sjukvårdens brist på 

initiativ samt inte kände sig tillräckligt delaktiga i beslutsprocessen, kan 
också tolkas som att de inte fullt ut var upptagna i den hjälpande relationen. 

Förslag på framtida forskning 

Avhandlingen pekar mot ett antal viktiga områden för vidare studier: 

 Att vidare problematisera begrepp som sexualitet, kvinnlighet och 
attraktivitet i olika kulturella kontexter. 

 Att prospektivt följa en population kvinnor för att se hur de själva talar 
om betydelsen av bröstförlust och bröstrekonstruktion för vardagslivet 

under längre tid. 

 Att i ett interaktionellt perspektiv studera kommunikationen mellan 
patient, läkare och bröstsjuksköterska för att bättre förstå parternas 

bidrag i beslutsprocessen kring bröstrekonstruktion. 

 Att närmare undersöka diskrepansen mellan upplevd kvinnlighet/

attraktivitet å ena sidan och upplevd sexuell attraktivitet/bekvämlighet å 

andra sidan. 
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