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Bröstcancer utgör en tredjedel av all cancer som drabbar kvinnor. Att drabbas av bröstcancer 
och genomgå bröstcancerbehandling innebär en stor fysisk och psykisk påfrestning för 
kvinnan. Att som kvinna mista ett bröst innebär en stor förlust och hela hennes identitet hotas.
Syftet med studien var att beskriva kvinnans upplevelse av den förändrade kroppen efter 
genomgången bröstcancerbehandling. En kvalitativ metod användes och data hämtades från 
sex självbiografier skrivna av kvinnor som själva genomgått bröstcancerbehandling. Analysen 
genomfördes enligt Dahlbergs dataanalysmodell där författarna gick från helhet, till delar och 
sedan till en ny helhet. Resultatet sammanställdes i tre teman: ”Den opålitliga kroppen”, ”Den 
förändrade kroppen i den nya vardagen” och ”Den nya kroppen”. Studien visar att kvinnan
har svårt att acceptera sin förändrade kropp.
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Breast cancer represent a third of all cancer that afflicts women. To get diagnosed with breast 
cancer and to go through breast cancer treatment has great effect on the physical and 
psychological health. To lose a breast is a great loss for a woman, her whole identity is 
threatened. The aim of the study was to describe the woman’s experiences of the changed 
body after going through breast cancer treatment. A qualitative method was used and the data 
was collected from six autobiographies written by women who had gone through treatment.
The analysis was carried out according to the data analysis model of Dahlberg. The authors 
started by looking at the texts as a totality, broke it down into pieces and then they put it back 
to a new totality. The result was divided into three categories: “The unreliable body”, “The 
changed body in the new everyday life” and “The new body”. The study shows that the
woman had a hard time accepting her changed body.
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INLEDNING

”Sometimes you look in the mirror and you just say,
God, I think I look like a freak . . .
but then you think . . . hey,
I’m here and that’s important 
and about all I can say is thank  you, Jesus, thank you . . . 
for letting me live to see
another wonderful beautiful day” (Lackey, Gates & Brown, 2001, s. 523)

Citatet ovan kommer från en kvinna som själv fått diagnosen bröstcancer och genomgått 
bröstcancerbehandling. Under de senaste årtiondena har bröstcancer blivit allt mer vanligt 
och svarar nu för en tredjedel av all cancer hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2005). Sjukdomen
är vanligt förekommande i Sverige och nästan alla har någon i sin närhet som drabbats. Att 
drabbas av bröstcancer är en traumatisk upplevelse för kvinnan. Någonting som gör 
bröstcancer extra ångestladdat är att sjukdomen inte bara utgör ett hot mot hennes liv utan 
även ett hot mot hennes identitet. För många kvinnor är bröstet en symbol för kvinnlighet, 
sexualitet och moderlighet. Att förlora bröstet är därför inget mindre än en katastrof
(Grahn, 2003; Tuft, 1986; Ullenius, 1996). Att bli drabbad av cancer kan vara ett lidande 
ur både psykiska, fysiska och existentiella aspekter. Det är som sjuksköterska viktigt att 
bemöta dessa patienter på ett bra sätt så att deras lidande kan lindras på alla dessa plan
(Socialstyrelsen, 2007). Anledningen till att vi vill göra denna studie är att vi själva har 
närstående som har drabbats av bröstcancer. Som närstående kunde vi bevittna den svåra 
kampen som den cancerdrabbade kvinnan gick igenom. Som snart färdiga sjuksköterskor 
känner vi att det är viktigt att beskriva kvinnans egna upplevelser i samband med 
bröstcancer för att kunna hjälpa henne på bästa sätt och föra omvårdnaden framåt. Vi har 
valt att inrikta oss på kvinnans upplevelse av kroppen efter att ha genomgått 
bröstcancerbehandling. 

BAKGRUND

Fakta kring bröstcancersjukdomen

Bröstcancer utgör idag ca en tredjedel av all cancer som drabbar kvinnor. Varje år drabbas 
nära 7000 kvinnor av bröstcancer vilket betyder att i snitt 18 kvinnor diagnostiseras varje 
dag. I Sverige dör ungefär 1500 kvinnor varje år till följd av sin bröstcancer, det vill säga 
fyra kvinnor varje dag (Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, 2007). Risken att 
drabbas av bröstcancer ökar när kvinnan är över 40 år, denna risk ökar ju äldre hon blir 
(Ericson & Ericson, 2002).

Forskning visar att 5-10% av alla bröstcancerfall beror på en medfödd genetisk faktor som 
kan gå i arv från generation till generation. Kvinnor från familjer där bröstcancer har 
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förekommit har större risk att drabbas av bröstcancer än kvinnor som inte har några
bröstcancerdrabbade kvinnor i släkten (BRO, 2007). Andra riskfaktorer för att drabbas av 
bröstcancer är tidig menstruationsdebut, om kvinnan börjat äta p-piller vid tidig ålder, om 
hon kommit in sent i klimakteriet, inte har fött några barn och inte har ammat (Järhult & 
Offenbartl, 2005). Ytterligare faktorer som bidrar till en ökad risk att drabbas av 
bröstcancer är övervikt, rökning samt rikligt alkoholintag (Ericson & Ericson, 2002).

Bröstcancer består av en malign tumör som är lokaliserad i bröstet (BRO, 2007). Eftersom 
de flesta av de maligna brösttumörerna förekommer i den övre delen av bröstet och att
lymfvägarna härifrån framförallt går till armhålan är det vanligt att metastaser hittas där 
(Järhult & Offenbartl, 2005). Primärtumören är nästan alltid symtomlös och det är vanligt 
att den upptäcks som en knöl av en ren tillfällighet (Järhult & Offenbartl, 2005). Det finns 
andra symtom som kan vara tecken på bröstcancer. Till exempel indragning av bröstvårtan 
eller huden, rodnad på huden och så kallad apelsinhud, en allmän förstoring och en ökad 
fasthet av bröstet, sår på huden över bröstet eller eksem på bröstvårtan. För att ställa 
diagnosen bröstcancer används en kombination av olika metoder. Det börjar med en 
läkarundersökning där läkaren ser på brösten och känner igenom dem. Efter denna första 
undersökning följer ytterligare tre undersökningar: mammografi (en röntgenundersökning 
av brösten), ultraljud och en punktion där ett cellprov tas med nål från förändringen i 
bröstet (BRO, 2007).

Bröstcancerbehandlingen är långdragen och består först och främst av kirurgi som sedan 
kompletteras med postoperativ strålbehandling. Ofta används också behandling med 
cellgifter och hormonbehandling (Ericson & Ericson, 2002). Vid cellgiftsbehandling 
påverkas både friska och sjuka celler. Det är därför vanligt att kvinnan får biverkningar. 
Hur allvarliga biverkningar som uppstår beror på dos och typ av cytostatika. Biverkningar 
kan vara trötthet, andfåddhet, yrsel, håravfall, sköra slemhinnor, förstoppning, torr hud 
eller hudutslag, smak- och luktförändringar, viktförändringar och illamående. Under 
behandlingen blir kvinnan även infektionskänslig och hon har lätt att få blåmärken. Vid 
strålbehandling finns också risker för biverkningar. Den vanligaste biverkningen är att 
huden blir bränd, precis som vid en kraftig solbränna. Huden blir då irriterad och röd, i 
vissa fall kan det bildas blåsor. Även besvärande klåda kan förekomma. En annan vanlig 
biverkning vid strålbehandling är trötthet (Cancerfonden, 2007).

Det finns olika typer av kirurgi som utförs vid bröstcancer. Vilken typ av kirurgi som 
används beror på tumörens storlek och var i bröstet tumören sitter. Om tumörområdet är 
litet i förhållande till bröstet tas tumören bort med god marginal men resten av bröstet 
lämnas kvar. När det handlar om en stor tumör eller när bröstbevarande kirurgi inte kan bli 
estetiskt tillfredsställande opereras hela bröstet bort. Om tumören har trängt in i lymfatisk 
vävnad utryms även axillen för att få bort eventuella metastaser. Vanliga biverkningar efter 
att lymfkörtlarna har tagits bort från armhålan är rörelsenedsättning i axeln och nedsatt 
känsel i armen (Internetmedicin, 2007).

En komplikation som kan uppstå efter operationen är att armen svullnar upp. Detta 
problem uppkommer beroende på att operationen i kombination med strålbehandlingen, 
skadat lymfkärl så att lymfflödet från armen fungerar dåligt. Det har visat sig att upp till 
hälften av alla kvinnor som opereras för bröstcancer får besvär med armen (BRO, 2007).
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Många kvinnor väljer att göra en rekonstruktion av bröstet. Det finns flera olika metoder 
för att åstadkomma detta. I de flesta fall används ett silikonimplantat men det går också 
använda vävnad från den egna kroppen för att bygga upp ett nytt bröst (BRO, 2007). Det 
finns både fördelar och nackdelar med att göra en bröstrekonstruktion. Fördelarna är att 
kvinnan kan slippa att använda en utvändig protes för att inte se stympad ut. Ett problem
med utvändiga proteser är att de kan upplevas som generande vid avklädda situationer på 
offentliga platser, exempelvis i badhus eller på gymmet. Nackdelarna med 
bröstrekonstruktion är att det finns risker med att genomgå ytterligare operationer efter den 
nödvändiga bröstborttagningen. Det kan också vara svårt att återskapa två helt lika och 
naturliga bröst (Lidman, 2007).

Omvårdnadsteoretisk anknytning

Omvårdnadsteoretikern Roy (1999) hävdar att människans självbild är knuten till den 
psykologiska och spirituella integriteten. Människan har ett behov av att veta vem hon är 
för att kunna existera i världen med en känsla av helhet. Människans självbild påverkas när 
hon drabbas av avgörande förändringar i livet så som sjukdom eller förluster. Problem med 
att anpassa sig till den nya självbilden inverkar på personens möjlighet att bevara eller 
återvinna sin hälsa. Självbilden definieras som det en person tycker och tänker om sig själv
vid en viss tidpunkt. Den formas utifrån personens egna inre uppfattningar om sig själv och 
de uppfattningar personen får av andras reaktioner. Självbilden består av två komponenter 
varav den ena utgörs av det fysiska jaget. Självbilden inkluderar i sin tur kroppsupplevelse 
och kroppsuppfattning. Kroppsupplevelse innebär hur människan känner och upplever sig 
själv som en fysisk person, exempelvis ”jag känner mig så trött”. Kroppsuppfattningen 
skiljer sig från kroppsupplevelsen genom att innebära hur människan ser på sitt fysiska 
utseende, exempelvis ”jag känner mig så oattraktiv”.

Kroppen

Kroppen kan beskrivas som en helhet och som något som inte går att skilja från personen. 
Kroppen ses alltså som en helhet i den överordnade enheten, personen. Olika delar i 
helheten kroppen, som symtom eller funktion ses alltid i relation till de två helhetsnivåerna 
som är kroppen och personen (Roxendal, 1987). Merleau–Ponty i Dahlberg (2003) menar 
att människan har tillgång till livet genom sin kropp. När vi lever så lever vi genom vår 
kropp. Utan kropp har människan inte tillgång till någon värld. Kroppen är som kugghjulet 
i vår existens vilket allt omkring kretsar runt. Samtidigt fungerar kroppen som ett ankare 
som förtöjer oss till existensen. En människa har inte en sin kropp utan är sin kropp . Detta 
betyder att varje kroppslig förändring leder till en förändrad tillgång till världen och till 
livet. En sådan förändring blir tydlig när en människa till exempel drabbas av en sjukdom. 
Det är först när människan upplever något lidande som kroppen blir tydlig för henne. En 
förlorad kroppsdel, till exempel ett bröst, påverkar kvinnans hela tillgång till världen. 
Kroppen kan inte ses som ett objekt utan ska ses som ett subjekt, som något levande. 
Kroppen existerar visserligen av en fysisk karaktär men den är mycket mer än så. Den är 
fysisk, psykisk, andlig och existentiell på samma gång. ”Jag står inte framför min kropp, 
jag är i min kropp eller rättare sagt: Jag är min kropp” (Merleau-Ponty: 1997, s. 115). 
Kroppen har två kännetecken som utmärker den och skiljer den från andra föremål. För det 
första finns kroppen där hela tiden medan det går att vända sig bort från andra föremål.
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Kroppen är alltså ett föremål som aldrig kan lämnas. För det andra skiljer sig kroppen från
andra föremål genom att den ger så kallade dubbla känslor. Det innebär att när en person 
rör sin högra hand med sin vänstra hand känner också högra handen detta. Kontakt med 
andra föremål framkallar inte denna dubbla känsla. Yttre föremål kan flyttas med hjälp av 
kroppen som tar dem på en plats och flyttar dem till en annan. Men den egna kroppen 
förflyttas direkt, den behöver inte letas efter, den är redan här (Merleau-Ponty, 1997).

Den engelska termen ”body image” är ett gemensamt ord för kroppsupplevelse, 
kroppserfarenhet och kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning gäller uppfattning om 
kroppen, bild, konturer, omfång, tyngdförhållanden och proportioner (Roxendal, 1987). 
Enligt Mock (1993) definieras kroppsuppfattning oftast som den mentala bilden av det 
fysiska jaget och det fysiska utseendet, hälsotillståndet, färdigheter och sexualitet. 
Kroppsuppfattning kan vara tankar som inte bara innebär det kroppsliga utseendet utan 
även innefattar personens tankar om sig själv och hur de känner sig själva. 
Kroppsupplevelse är bundet till nuet, ibland kopplat till minnen av händelser som skett 
tidigare. Kroppsupplevelsen kan handla om hela kroppen eller delar av den. Begreppet är 
känslomässigt laddat; det kan uttrycka sig som exempelvis hjärtklappning eller rodnad. En 
kvinnas inställning till sitt utseende, om hon ”ser bra ut”, ingår i begreppet 
kroppsupplevelse. Kroppsupplevelsen kan undertryckas eller på annat sätt vara omedveten. 
Den kan vara verklig eller en produkt av en persons fantasier. Kroppserfarenhet är en 
kroppsupplevelse som finns med människan genom hela livet och det gäller särskilt 
kroppsliga reaktioner på olika händelser (Roxendal, 1987).

Vid en canceroperation kan ett bröst behöva avlägsnas. Patienten måste sedan försöka 
anpassa sig till denna förändring. Två typer av problem med kroppsbilden kan förekomma. 
För det första kan patienten vara ut stånd att acceptera att hon inte längre är fullständig. 
Denna förlust av fysisk integritet kan göra henne mer sårbar i psykologiskt avseende och 
att hon troligen får svårare att anpassa sig till likartade påfrestande händelser. För det andra 
kan hon bli mer medveten om sig själv och oroa sig för att omgivningen ska märka att hon 
förlorat ett bröst, trots att hon på olika sätt försöker dölja detta. En del kvinnor kan känna 
sig mindre kvinnliga och attraktiva och tro att deras partner inte längre bryr sig om dem. 
Att under en längre tid ha svårt att förlika sig med förlusten av en kroppsdel är ett tydligt 
tecken på överhängande risk för ångest, depression eller sexuella svårigheter (Faulkner & 
Maguire, 1999).

Tidigare forskning kring att leva med bröstcancer

Beskedet om bröstcancer upplevs som en chock för kvinnan (Landmark & Wahl, 2002; 
Kovero & Tykkä, 2002). Chocken och överraskningen framkallar känslor av ångest och 
rädsla som sedan finns med hela tiden under sjukdomsprocessen (Kovero & Tykkä, 2002). 
Diagnosen blir en traumatisk kris som skapar en akut emotionell obalans och försämrar 
kvinnans förmåga att klara av sitt vardagliga liv. Efter bröstcancerbeskedet börjar kvinnan 
fundera mycket på sin existens och hon har många nya tankar om liv och död. All energi 
samlas kring en enda uppgift och det är kampen om livet. Denna kamp blir extra 
intensifierad under behandlingstiden och kvinnorna har då svårt att se framåt i tiden eller 
föreställa sig sin framtid (Landmark & Wahl, 2002).
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Oavsett vad kvinnan har för relation till sina bröst är de en del av hennes identitet (Bredin, 
1999). Känslor av förtvivlan och sorg uppkommer redan vid tanken på den kroppsliga
förändring som en bröstoperation innebär (Kovero & Tykkä, 2002). Att förlora ett bröst 
kan kännas som att kvinnan har förlorat en del av sin identitet (Bredin, 1999). En 
bröstoperation förändrar kroppsupplevelsen, oavsett om det är hela bröstet eller en bit av 
det som tas bort. En viktig del av kvinnans kropp är borta eller förändrad för alltid och 
ersatt med ett ärr. Detta medför negativa konsekvenser för självkänslan (Engel, Kerr, 
Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzer, 2004). Kvinnan har ett starkt behov av att dölja sin 
förlust av bröstet. Hon hittar olika strategier för att dölja det som saknas men i vissa 
situationer har hon ingen möjlighet att kunna dölja det. Istället drar hon sig undan från 
omgivningen och vill inte delta i deras aktiviteter (Baxter et al, 2006; Bredin, 1999; 
Landmark & Wahl, 2002). Efter operationen känner sig kvinnorna så annorlunda att deras 
tidigare identitet på många sätt inte längre existerar (Boehmke & Dickerson, 2006). För en 
del kvinnor är inflytandet av sjukdomen så starkt att den aldrig lämnar dem. Deras syn på 
sig själva förändras så dramatiskt att de inte ens när de blivit fysiskt friskförklarade kan 
släppa sjukdomskänslan. Känslan av att ha blivit skadad och förstörd finns kvar och de ser 
fortfarande sig själva som någon som lever med en sjukdom (Kralik, Brown & Koch, 
2001).

Hur kvinnan klarar av att tackla operationen verkar bero på väntetider, tillgång till 
information samt faktorer kopplade till bemötande och interaktion med vårdpersonalen 
(Kovero & Tykkä, 2002). Bristande stöd från vårdpersonal upplevs som en extra börda. 
Väntetider och uppföljningsrutiner är det som kvinnan upplever som mest bristfälligt. Hon
måste själv lägga ner mycket energi på att ringa för att kontrollera tider och fråga efter 
nödvändig information (Landmark & Wahl, 2002).

Att förlora ett bröst har en stor inverkan på kvinnans sociala liv (Baxter, et.al., 2006; 
Bredin, 1999). Hon känner sig ibland osäker på hur hon kan kommunicera med andra, 
också sina närmaste. Det sociala stödet, både emotionellt och praktiskt, från närstående 
upplevs som oerhört viktigt. Närhet till och stöd från mannen och barnen ökar kvinnans 
vilja att besegra sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnan oroas över andras 
reaktioner, får ett behov att skyla sig, upplever osäkerhet och får ett förändrat beteende 
kring familjen eller partnern (Bredin, 1999).

Kvinnan som på grund av bröstcancern har behövt operera bort sitt bröst känner sig mindre 
attraktiv, tycker mindre om sitt utseende, känner sig inte hel och är missbelåten med bröst 
och ärr (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004). Hon oroar sig över sin 
feminina framtoning och undrar om hon någonsin kommer att se attraktiv ut i en mans 
ögon igen (Lackey, Brown & Gates, 2001). Efter bröstoperationen blir kvinnan mindre 
sexuellt aktiv (Baxter et al, 2004). Det kan bero på brist på sexuell längtan och förlust av 
den sexuella identiteten (Marshall & Kiemle, 2005).

Efter cellgiftsbehandlingen konfronteras kvinnan med många fysiska biverkningar, bland 
annat utmattning, illamående och kräkningar som gör att hon får svårt att äta. Strålningen 
orsakar ofta hudirritationer eller brännskador som smärtar och tar lång tid att läka (Engel,
Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004). Kvinnan tvingas förändra aktiviteten i sitt 
dagliga liv på grund av muskelsmärtor och ledvärk. De omfattande brännande smärtorna 
och upplevelsen av domnad i kroppen gör att kvinnan inte ens klarar av att stå upp eller gå 
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kortare sträckor, vilket medför att hon får mycket mindre motion (Boehmke & Dickerson, 
2006). Den biverkning som är svårast för kvinnan att hantera är håravfallet. Hon är inte
känslomässigt förberedd när håret börjar falla av i stora tussar bara några dagar efter den 
första cellgiftsbehandlingen. Att se sitt skalliga huvud blir en chock för henne eftersom hon
aldrig har kunnat tänka sig hur hon skulle se ut utan hår (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, 
Sauer & Hölzel, 2004). Efter behandlingstiden blir det viktigt för kvinnan att välja 
aktiviteter som ger henne mening för både kropp och själ. Det ger känslan av att hon har 
styrkan att klara sig igenom sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002).

Kvinnor har olika uppfattning om bröstrekonstruktion, vissa vill genomgå det, andra inte. 
Uppfattningen kan ändras med tiden eftersom hennes vilja att göra rekonstruktionen är 
sammanflätad med tron på att cancern är botad (Landmark & Wahl, 2002). En 
bröstrekonstruktion kan vara viktig för att kvinnan ska kunna bibehålla den bild hon har av 
sin kropp (Bochner, et.al.,2005; Marshall & Kiemle, 2005). En rekonstruktion av bröstet 
hjälper kvinnan att uppleva sig som normal (Holtzmann & Timm, 2005; Marshall & 
Kiemle, 2005). Känslan av normalitet hjälper till att bibehålla hoppet efter cancern 
(Holtzmann & Timm, 2005).

PROBLEMFORMULERING

Tidigare forskning visar att kvinnor som drabbas av bröstcancer genomgår en stor 
förändring såväl fysiskt som psykiskt. Att få ett bröstcancerbesked och genomgå 
bröstcancerbehandlingens alla stadier är en traumatisk upplevelse. Att förlora bröstet är en 
stor förlust för kvinnan och förlusten blir ett hot mot hela den kvinnliga identiteten. 
Sjuksköterskans arbete ska styras utifrån kvinnornas upplevelser och behov, därför är det 
viktigt att samla cancersjuka kvinnors erfarenheter av att drabbas av bröstcancer och de 
kroppsliga förändringar som denna sjukdom och dess behandling medför. Ökad kunskap 
om kvinnornas tankar och känslor kan medverka till att utveckla och förbättra 
omvårdnaden och att ge sjuksköterskan en bättre möjlighet att bemöta dessa kvinnor. I
tidigare kvalitativ forskning har framförallt intervjuer och litteraturgranskningar använts 
som metoder. För att eventuellt fånga ytterligare dimensioner har författarna därför valt att 
hämta data från sjukdomsbiografier skrivna av bröstcancerdrabbade kvinnor.

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva kvinnans upplevelse av den förändrade kroppen efter 
genomgången bröstcancerbehandling. 

Frågeställning

Hur upplever den bröstcancerdrabbade kvinnan sin kropp efter att ha genomgått 
bröstcancerbehandling?
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METOD 

Ansats 

Studien har en kvalitativ ansats. Detta eftersom att syftet riktar in sig på att undersöka 
kvinnans subjektiva känslor av kroppsuppfattning efter att ha drabbats av bröstcancer och 
genomgått bröstcancerbehandling. Det kvalitativa perspektivet beskriver människans 
upplevelse och hur denna tolkar verkligheten (Streubert & Carpenter, 2007).  Den 
kvalitativa metoden är flexibel och tillåter användandet av begrepp som beskriver känslor, 
upplevelser, erfarenheter och tankar som behövs när patientens upplevelse av sin situation 
ska beskrivas (Polit & Beck, 2006). Metoden försöker att beskriva och tolka komplexa 
mänskliga fenomen (Streubert & Carpenter, 2007). Den kvalitativa forskningsmetoden kan 
vara mycket användbar inom sjuksköterskans profession eftersom att sjuksköterskan ska 
bygga sin kunskap och omvårdnad baserad på patienternas levda erfarenheter och 
upplevelser (Streubert & Carpenter, 2007). 

Urval

Studien är en litteraturstudie. För att få fram individernas egna känslor av 
kroppsupplevelse efter att ha genomgått bröstcancerbehandling sökte författarna efter 
självbiografier. Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara självbiografier, vara 
skrivna av kvinnor som själva har genomgått bröstcancerbehandling och handla om dessa 
upplevelser, samt att biografierna skulle vara skrivna på svenska.

Litteraturen till denna studie har sökts fram via sökmotorn Gotlib på Göteborgs 
stadsbiblioteks hemsida. Sökordet ”Bröstcancer” användes och resulterade i 25 träffar. 
Efter genomgång av träfflistan plockades böcker med klassifikationen Lz 
(biografi:särskilda personer) ut, av dem valde författarna ut 2 böcker. Ytterligare en 
sökning gjordes på Libris webbsök. Det använda sökordet var ”Bröstcancer” samt 
klassifikationen Lz användes även här. Sökningen resulterade i 22 träffar varav 4 böcker 
valdes ut (Se tabell 1). Efter litteratursökningen lånades de utvalda biografierna från 
Göteborgs stadsbibliotek samt Högskolebiblioteket i Skövde.

Tabell 1. Litteratursökning
Databas Sökord Antal 

träffar
Antal lästa 
sammanfattningar

Antal 
utvalda

Libris webbsök Bröstcancer,  
Lz

22 9 4

Gotlib-
Folkbiblioteken 
i Göteborg

Bröstcancer,
Lz

25 4 2

För samtliga titlar se bilaga 1.
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Analyserade böcker

Grahn, Maria. (2003) Enbröstad. Göteborg: Tre Böcker Förlag AB. 88 sidor.
Maria är sjuksköterska och skådespelerska. När hon upptäcker knölen i bröstet håller hon 
för fullt på med olika föreställningar. I boken får vi följa hennes kamp genom svåra 
behandlingar, komplikationer och biverkningar. 

Ihre, Susanne. (1994) Klart jag klarar mig! Borås: Svenska dagbladets Förlag. 185 sidor.
Kvinnan som har författat denna bok valde att börja skriva dagbok samtidigt som hon fick 
sitt cancerbesked. I denna bok får man läsa om en kvinna mitt uppe i sin karriär. Hon är 
bosatt i USA men är ofta hemma i Sverige där hon har stora delar av sin familj. Som läsare 
får man följa Susanne genom behandlingar och undersökningar både i Sverige och i USA.

Krokfros-Lindsjö, G-L. (2000). Ovanför molnen är himlen blå. Karleby: Ab 
Österbottningen. 108 sidor.
När Greta-Lis finner en knöl i bröstet är hon precis nybliven pensionär. Boken är skriven 
under två år från det att cancern upptäcktes. Hon berättar personligt om behandlingarna 
och rehabiliteringen men också om sina ångestkänslor och reaktionerna från omgivningen.

Tuft, H. (1986). Min cancer mitt ansvar? Stockholm: Nordstedts Förlag. 218 sidor.
Heidi är 36 år när hon drabbas av bröstcancer och har då en liten dotter.
Hon får återfall flera gånger och går igenom fyra operationer. Efter den sista operationen 
söker hon sig till alternativa behandlingsformer och lyckas så småningom återvinna hälsan.
Hon beskriver sin kamp för överlevnad på ett mycket personligt och utelämnande sätt.

Ullenius, A (1996). Bara mitt bröst. Stockholm: Nordstedts förlag AB. 202 sidor.
Journalisten Agneta drabbas av cancer när hon befinner sig mitt i livet. Boken är skriven 
under ett år från det att bröstcancern upptäcktes och den blir hennes sätt att hitta en mening 
med sin sjukdom. Hon skildrar bland annat bröstcancerbeskedet, operationen, 
cellgiftsbehandlingen och bröstrekonstruktionen. Varje självupplevde fas varvas med ett 
faktaavsnitt om bröstcancer.

Wachtmeister, I. (1997). Boken jag saknade när jag fick bröstcancer. Helsingfors: WSOY.
214 sidor.
När Ingegerd drabbades av bröstcancer saknade hon en bok som både kunde ge henne tröst 
och den information hon behövde. Den här boken är skriven under två år från det att 
bröstcancern upptäcktes. Hon skriver om sina egna upplevelser, tankar och känslor men 
också om fakta och olika behandlingsformer av bröstcancer.

Analys

Data har analyserats enligt Dahlbergs (1997) dataanalysmodell. Dahlberg menar att 
analysen består av tre delar, att forskaren går från helhet, till delar och sedan till en ny 
helhet. För att komma fram till vad som är sant om människan är det viktigt att studera 
henne som en helhet. Människan är uppbyggd av olika delar och kan inte beskrivas utan att 
varje liten del analyseras. Varje del får betydelse för helheten och helheten speglar sedan



9

varje del (Dahlberg, 1988). Den första delen i analysfasen går ut på att forskaren skall 
bekanta sig med texterna som helhet (Dahlberg, 1997). Detta har författarna gjort genom 
att läsa igenom de utvalda självbiografierna och skaffa sig en helhetsbild av texterna. Den 
andra analysfasen går ut på själva analyserandet av texten. Data bryts då därför ner i 
mindre delar för att få fördjupad förståelse (Dahlberg, 1997). Författarna har efter 
ytterligare en genomläsning av sjukdomsbiografierna valt ut meningsbärande enheter som 
stämde överens med studiens syfte. De meningsbärande enheterna skrevs in i ett 
ordbehandlingsprogram och skrevs sedan ut på papper. Enheterna klipptes ut var och en för 
sig och breddes ut på ett stort bord. Efter noggrann genomläsning av alla enheter började 
några tydliga teman att framträda och de meningsbärande enheterna lades i högar som 
representerade åtta olika teman. Varje hög av enheter lästes igenom ytterligare några 
gånger, några av dem uteslöts och några enheter fick byta hög. Efter ytterligare 
genomläsning av enheterna hög för hög fann författarna att vissa teman hade anknytning 
till varandra och kunde efter bearbetning och omfördelning av högarna reducera antalet 
teman från åtta till tre. I den tredje och sista fasen bearbetas texten återigen som en helhet 
och då sammanställs resultatet (Dahlberg, 1997). För att skapa en ny helhet utifrån delarna
valde författarna att sammanställa resultatet i form av tre teman som redovisas och styrks 
med citat.

Etiska aspekter

Studiens datamaterial är hämtat från sjukdomsbiografier och eftersom de räknas som 
officiellt utgivna böcker kan materialet användas utan tillstånd från biografiernas 
författare. Ett litterärt verk får inte ändras så att upphovsmannens anseenden eller egenart 
kränks. Inte heller är det tillåtet att framställa det för allmänheten på ett sådant sätt att det 
blir kränkande för upphovsmannen (SFS 1960:729). I Helsingforsdeklarationen står det 
skrivet om de grundläggande etiska principer som skall tillämpas vid all humanforskning. 
De principerna är respekt för personer, godhetsprincipen, principen att inte skada samt
rättviseprincipen (MRF - Rapport 2, 2000). Författarna till studien inser vikten av att vara 
medvetna om hur materialet hanteras och har varit noga med att inte på något sätt 
förvränga eller förvanska materialet. Materialet har hanterats med respekt för 
sjukdomsbiografiernas författare.
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RESULTAT

Resultatet bygger på analysen av samtliga sjukdomsbiografier utifrån studiens syfte. 
Analysen resulterade i tre teman: ”Den opålitliga kroppen”, ”den nya vardagen” och ”den 
nya kroppen”. Följande teman redovisas nedan och styrks med citat.

 Den opålitliga kroppen

Kvinnan känner att hon har blivit främmande inför sig själv. Hon vet inte längre vem hon
är. ”Kroppen känns inte som om den längre tillhörde mig. Det är inte jag. Det kan inte 
vara jag” (Wachtmeister: 1997, s. 62). Kvinnan upplever att hon inte längre är samma 
människa, att kroppen är opålitlig och att hon har förändrats till något nytt. Hon upplever 
en försvarslöshet och maktlöshet som tar hårt på hennes självkänsla och tidigare självbild. 
En lång tid lever hon i en icke-existens, i en slags skuggtillvaro. Den opålitliga kroppen 
övertar hennes identitet och nedsätter hennes förmåga att fungera normalt. Hon upplever 
det som att hon befinner sig i ett slags vakuum. 

”Allt var som vanligt och ingenting var som vanligt. Det var nytt och osäkert och 
skrämmande. Vad det betydde visste jag inte än. Men jag hade en bestämd känsla av att 
som förut kunde det aldrig mer bli. Något hade förändrats, inte bara i min kropp utan i 
hela min tillvaro. Jag var annorlunda. Och min upplevelse av omvärlden var annorlunda” 
(Wachtmester: 1997, s. 53 )

”Jag betedde mig som vanligt men gick i något slags tillstånd av bedövning, kände mig 
som en sömngångare, en robot. På något sätt existerade jag inte längre som person. Jag 
var inte” (Wachtmester: 1997, s. 58).

Kvinnan känner sig förfulad, onaturlig och den välkända känslan av intimitet och närhet till 
kroppen har gått förlorad. När hon är naken och ser på sin kropp känner hon sig stympad 
och asymmetrisk och hon får kämpa med att försöka vänja sig vid den nya kroppskänslan.
”Det är en sak att ha en kropp med kosmetiska brister och mindre eller större skönhetsfel. 
Men en helt annan sak är det att leva med en stympad kropp” (Ull: 1996, s. 107). 
Kvinnans humör pendlar mycket upp och ner och hennes förmåga att möta sitt nya 
utseende och konfronteras med den opålitliga kroppen varierar från dag till dag. Hon
upplever en maktlöshet eftersom hon inte känner att hon har kontroll över vad som händer.

”Jag kände mig ännu mer eländig av att möta min spegelbild, åtminstone de dagar när 
humöret och självkänslan ändå var i botten. Andra dagar brydde jag mig inte om det utan 
konstaterade att så här är det” (Wachtmester: 1997, s. 83).

Redan vid cancerdiagnosen upplever kvinnan en känsla av att vara besmittad och oren. 
Sjukdomen har nästlat sig in i hennes friska kropp och förorenat den. Efter det kirurgiska 
ingreppet känner sig kvinnan ännu mer smutsig. Kvinnan upplever att hon har blivit lurad 
och förd bakom ljuset av sin egen kropp. Den kropp som hon trodde att hon kände så väl 
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har förvandlats till något främmande och blivit opålitlig. Hon har svårt att förstå hur en 
cancertumör i smyg kan ha utvecklats och spridits i kroppen när hon känner sig precis som
vanligt. Hon känner sig förrådd eftersom att kroppen inte har signalerat att någonting är fel. 
Kvinnan upplever starkt att hon inte längre kan lita på sin egen kropp.

”Det känns som om att jag blivit lurad och anfallen i ryggen utan att ha haft en ärlig chans 
att försvara mig. Som om jag vore förrådd, sviken av min egen kropp” (Wachtmeister: 
1997, s. 59).

Kvinnan upplever en stor kroppslig förlust efter bröstamputationen. Någonting som har 
varit en naturlig del av hennes kropp har nu försvunnit för alltid. Hon känner inte att 
kroppen hon ser i spegeln är sin egen. ”Även om en operation utförs för att rädda ens liv, 
betyder det en personlig förlust att mista en kroppsdel. Vi vill inte bara leva. Vi vill leva 
hela” (Tuft: 1986, s. 63). Kvinnan upplever en känsla av att inte räcka till kroppsligt 
eftersom att hon inte längre tycker att hon är hel. Hon har mindervärdeskomplex gentemot 
andra kvinnor eftersom hon upplever dem som attraktiva och inte på något sätt längre kan 
se det hos sig själv. Hon tycker att det känns förnedrande att visa upp sin amputerade 
kropp för andra eftersom hon upplever att kontrasterna mellan hennes egen och andras 
kroppar blir så påtaglig. 

”Jag var bara avundsjuk för att de var unga och friska. Det kändes förnedrande att sitta 
framför dem med sitt ena sladdriga bröst och ett bröst, som var avskuret nedtill och kantigt 
istället för runt. Jag var överhuvudtaget en lång tid efter operationen aggressivt inställd 
till kvinnor, som såg friska och attraktiva ut. Akta dig! Tänkte jag elakt, när jag såg någon 
med generös urringning och välsvarvade former. Det kan nog drabba dig också” 
(Krokfors-Lindsjö: 2000, s. 57).

”Jag försökte låta bli att känna avundsjuka när jag tittade på alla midsommarvackra 
kvinnor i min ålder, såg deras glada ansikten och välformade bröst. Så lyckliga de kunde 
vara. Varför just jag?  Varför inte ni?” (Wachtmeister: 1997, s. 101).

Efter det borttagna bröstet finns ett tomrum som kvinnan upplever inte går att fylla med en 
protes. Proteserna och inläggen känns som falska kopior av det som har tagits bort. 
Kvinnan har svårt att konfronteras med förlusten och hon har länge även svårt att möta sin 
spegelbild. Saknaden efter bröstet framkallar känslor som desperation och nedstämdhet.

”När jag ibland grät över bröstet som var borta, sa han inte, som jag önskade att han 
skulle göra, att det inte betydde något. Tvärtom, han sa att han också hade förlorat något 
som han saknade. Det sved, men långsamt godtog jag att vi hade en gemensam sorg – även 
om den drabbade mig mest” (Tuft: 1986, s. 67).

Kvinnan drabbas av många olika biverkningar under behandlingens gång. Det handlar om 
både rent fysiska smärtupplevelser och andra jobbiga kroppsliga reaktioner, som 
exempelvis håravfall. Under behandlingen tvingas kvinnan utstå mycket kroppslig smärta. 
Hon upplever att hon har konstant värk och drabbas av illamående som ytterligare spär på 
känslan av utmattning. Kvinnan upplever håravfallet som nästan lika jobbigt som att 
förlora bröstet. Att tappa håret upplevs även det som en slags amputation. Att förlora sitt
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hår innebär för henne att förlora en del av sin kvinnliga identitet. Bara tanken på att kunna 
bli helt skallig upplevs som fasansfull. Hon frågar sig själv hur hon skall kunna vara säker
på att håret någonsin kommer att växa ut igen. Kvinnan upplever att kroppen sviker henne 
än en gång när håret försvinner och sjukdomen blir synlig för alla andra.

”Och håret bara försvinner, titta här, gnäller jag med tårar i ögonen. Varje gång jag 
borstar det faller ett smärre fågelbo ner i handfatet, varje gång jag stryker mig över 
kalufsen följer en hel hög hårstrån med och de jag inte lyckas fånga upp lägger sig som 
spindelväv över hela hemmet” (Ullenius: 1996, s. 129).

”Det märkliga var att kroppen mindes snabbare än hjärnan. En plötslig känsla av sorg 
kunde jag härleda till en viss situation: en gata i sol, en ljusgrön trädkrona, den randiga 
sommarskjortan. Kroppen reagerade genast på signalerna, medan jag fick leta i minnet för 
att begripa varför” (Wachtmeister: 1997, s. 208).

Den förändrade kroppen i den nya vardagen

Efter den kroppsliga förändring som bröstcancerbehandling innebär upplever kvinnan
känslor av ensamhet och utanförskap i sin nya vardag. Hon grubblar över existentiella 
frågor, att slitas mellan två sådana ytterligheter som liv och död är känslomässigt svårt. 
Den nya närheten till döden väcker många tankar som hon inte funderat så mycket på 
tidigare. Förändringen har stor inverkan på kvinnans dagliga liv. Hon känner att 
omgivningen har svårt att ta del av hennes existentiella grubblerier, vilket gör att hon
känner sig som utomstående i sin vänkrets. Hon känner att hon inte orkar hantera allt på en 
gång. All hennes kraft går åt till att överleva och det finns inte plats för trivialiteter i 
hennes liv längre. Kvinnan upplever att hennes fokus på vad som är viktigt har förändrats. 
Hon prioriterar annorlunda i den nya vardagen och skiljer sig därför från omgivningen. 
Detta skapar en distans till andra eftersom att hon upplever andras fokus som ytligt.

”Jag ser folk skynda iväg. Vad de engagerar sig i och vad de pratar om verkar avlägset 
och ointressant. De andras samtal rör inte vid min själ eller vid mitt hjärta. Jag vill ju 
bara tala om eviga teman: Livet, döden och kärleken” (Tuft: 1986, s. 75).

Kvinnan upplever att omgivningen har svårt att tackla hennes sjukdom på ett naturligt sätt. 
Hon upplever att omgivningen inte vet hur de ska reagera inför hennes förändrade kropp. 
Kvinnan uppfattar det också som om att människor runt omkring helst inte vill bli indragna 
i hennes sorg och saknad. Hon känner därför en press på sig att leva upp till omgivningens 
bild av hennes gamla jag. Samtidigt blir det väldigt viktigt för henne att upprätthålla det 
yttre skalet för att kompensera för sitt sköra inre.

”Oftast uppskattade jag att höra att jag såg frisk ut, men ibland kunde det kännas 
påfrestande. Det var en fasad som inte stämde med insidan och som jag inte orkade leva 
upp till. Ibland hade jag hellre blivit sedd precis så eländig som jag kände mig” 
(Wachtmeister: 1997, s. 95).
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”Jag har fått höra tröstande ord om att jag har tur som är så stark. Är jag stark? Undrar 
jag. Jag var uppriven invändigt av sår och utmattad av gråt. Jag kände det som om att de 
bad mig att behålla det sorgliga för mig själv. Det käcka och tappra ville de se. Och jag lät 
dem se det” (Tuft: 1986, s. 89).

Hemmet blir en ännu viktigare plats för kvinnan under bröstcancerbehandlingen. Där 
behöver hon inte leva upp till omgivningens yttre krav utan kan vara ensam med sin sorg 
och sina tankar. Familjen blir på många sätt klippan i hennes numera raserade vardag, även 
om sjukdomen skapar en ny distans även i de närmaste relationerna. ”Sorg är ensam. Jag 
kan dela den med familjen. Ändå är jag ensam, för deras sorg är en annan än min” (Tuft: 
1986, s.76). Kvinnan genomgår en mycket stark sorgprocess som påverkar hennes förmåga 
att fungera i vardagen. Hon sörjer både sin förlorade hälsa och bröstet hon mist och hon 
kämpar med insikten om att hon aldrig kommer våga känna sig helt frisk igen. Den 
förändrade kroppen är nu så starkt förknippad med cancern. Hon uppfylls av en sorg som 
slukar allt annat och som ständigt finns i hennes tankar. 

”Varje morgon när jag vaknade, var min sorg vaken före mig, och min första tanke var: 
Jag har cancer!” (Krokfors-Lindsjö: 2000, s. 105).

”Mitt medvetande upptogs ständigt av det som hänt. Vad jag än pratade om, vad jag än 
tänkte på, så fanns cancern hela tiden i medvetandet. Det var det första jag tänkte på när 
jag vaknade, och det sista jag tänkte på, innan jag somnade. Och när jag vaknade på 
natten hade jag bara ett ord i huvudet, Cancer!” (Wachtmeister: 1997, s. 59-60).

Kvinnan upplever ett starkt behov av att sörja sitt förlorade bröst. Hon beskriver att sorgen 
så småningom klingade av men att hon långt efteråt fortfarande plötsligt kan drabbas av 
sorgestunder och att upplevelserna då kommer tillbaka och sköljer över henne igen.
”Sorgen väller över mig där i duschen. Plötsligt och hämningslöst. Som en sorg över ett 
dödsfall, mitt högra brösts frånfälle” (Ullenius: 1996, s. 91). Kvinnan uttrycker också en 
sorg liknande känslor som när någon som stått henne nära går bort. Hon önskar att få ta 
farväl av sitt bröst och på så sätt få ett avslut. 

”Vad jag skulle vilja är att få begrava mitt bröst i jorden. Lägga det fint på vackert 
underlag i en liten, liten kista. Gå med det till kyrkogården där en liten, liten grav är 
iordninsställd. Så skulle jag sänka ner den, skotta över jord och, tror jag, känna frid. Så 
kunde det ligga där och vänta tills resten kommer” (Grahn: 2003, s. 26).

Den nya kroppen 

Sjukdomen och behandlingen har gjort att kvinnans kropp har blivit ett objekt även för 
henne själv och eftersom fokus under så lång tid har varit på de sjuka delarna har de friska 
delarna nästan glömts bort. Detta har medfört att ursprungskänslan av kroppen som 
sexuell, kvinnlig och moderlig nästan har försvunnit. Kvinnan upplever att hon på något 
sätt tappat den intima kontakten med sin egen kropp. Efter förlusten av bröstet har hon
svårt att se sig själv som attraktiv eller sexig och hon känner att det tar lång tid för henne
att hitta tillbaka till sin sexualitet. 
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”Att kunna älska igen var som att komma tillbaka i sin kropp. Att kunna beröra sig själv 
och bli berörd. Att känna hud strax intill min hud och strax under min hud. Ingenting är så
 verkligt som hud. Jag var hos honom igen, men mest av allt var jag hos mig själv. Döden 
hade stulit en bit av mig, men det mesta var ändå kvar” (Tuft: 1986, s. 67).

Även efter en bröstrekonstruktion upplever kvinnan fortfarande att hon har förlorat det 
erotiska centrum som det egna bröstet varit. Trots den estetiska likheten med ett verkligt 
bröst har kvinnan svårt att acceptera det som sitt och ser det bara som ett ersättningsbröst. 
Det är svårt för henne att få tillbaka de erotiska känslor som var förknippade med det egna 
bröstet.

”Den ständigt närvarande smärtan i operationsområdet och känslan av att vara stympad 
överskuggar alla Glenns försäkringar om att jag för honom är precis lika underbar som 
förut. Ibland smeker han mig lätt över det ömmande, konstgjorda bröstkudden, lite 
skämtsamt, halvt på skoj, men med en definitiv sensuell underton. Jag vet inte om jag 
tycker om det. För mig Finns absolut inget sexigt med denna frånstötande protes. 
Samtidigt känner jag mig lättad och tillfreda med den naturliga gesten som mer än 
någonting annat visar att mitt nya, deformerade jag faktiskt fortfarande är älskansvärt” 
(Ullenius: 1996, s. 107).

Kvinnan har svårt att acceptera sin nya kropp och det tar lång tid för henne att uppnå en 
slags försoning med sitt nya utseende. ”Jag kommer aldrig upphöra att vara bitter över det 
brännmärke som jag har fått. Kroppen ser inte ut som förr. Ändå tror jag att jag har 
försonat mig med det” (Tuft: 1986, s. 73). Kvinnan upplever det som en lättnad när hon
äntligen uppnår ett stadium av acceptans. Det kan ske när hon har fått fastare mark under 
fötterna och börjat hitta sig själv igen. Acceptansen innebär att hon kan börja strunta i hur 
omgivningen uppfattar henne och hennes kropp. Hon känner inte längre att hon behöver 
dölja sin kropp för att skydda andra.

”Jag bryr mig inte längre om ifall min omgivning ser att jag bara har ett bröst. Skulle jag 
gå undan, smyga i halvmörker, dölja min stympade kropp för att ”de andra” skulle må 
dåligt av att påminnas om att det finns sjukdom och död? I vår tid av beundran för den 
perfekta ytan är det förstås provocerande” (Grahn: 2003, s. 65).

När kvinnan har börjat kunna acceptera sin sjukdom, sitt förändrade liv och sin nya kropp 
känner hon att hon kan börja leva sitt liv på riktigt igen. Sjukdomen finns i allra högsta 
grad kvar i hennes liv men upplevs mer som en skugga i periferin. Tanken på återfall känns 
hotfull och skrämmande och oron blossar lätt upp inför alla tecken på sjukdom: En 
förkylning kan vara en lungmetastas. Dock upptar inte sjukdomen längre hela hennes
livsvärld. Vardagen börjar fungera igen och hon hittar nya vanor där kontrollerna ingår 
som en del av den nya tillvaron. Att kunna återuppta vissa aktiviteter som hon brukat göra 
innan cancern upplevs som en seger. Kvinnan kan börja glädjas över vad hon har kvar 
istället för vad hon har förlorat och därmed börja se framåt och tänka på framtiden.

”Ett av mina bröst är borta. Det är bittert och gör ont. Men allt vad jag har kvar av mig 
själv är kvinna, och det är mycket, långt mer än hälften (Tuft: 1986, s. 71).
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DISKUSSION

Metoddiskussion

För att uppnå studiens syfte valde författarna att använda sig av en litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Denna metod anser författarna vara relevant med tanke på studiens syfte 
som var att beskriva kvinnans upplevelse av den förändrade kroppen efter genomgången 
bröstcancerbehandling. Enligt Streubert & Carpenter (2007) handlar det kvalitativa 
perspektivet om människans upplevelse och hur denna tolkar verkligheten. 

För att få en så verklig bild av kvinnornas upplevelser som möjligt valde författarna att 
grunda sin studie på självbiografier. En fördel med att använda självbiografier kan vara att 
studiens författare fick tillgång till kvinnornas egna ord och uttryck för att beskriva sina 
känslor och upplevelser. Dessutom hade självbiografiernas författare haft möjlighet att 
tänka efter och fått en viss distans till sina upplevelser innan de skrev ner dem. Risken med 
att använda självbiografier ligger dock i hur författarna till studien tolkar den text de läser. 
Om inte texten tillåts tala själv finns det en risk för att granskarnas egna åsikter färgar 
tolkningen. Författarna har varit medvetna om detta under hela arbetsprocessen. En negativ 
aspekt med att använda sjukdomsbiografier som informationskälla kan vara att författarna 
till biografierna förmodligen utelämnat viss information som de tycker är för privat eller 
personlig och som författarna till studien då inte får tillgång till. En annan negativ aspekt 
med att använda självbiografier som data är att studiens författare inte har möjlighet att 
ställa egna frågor till texten. Det innebär att studiens författare inte kan fördjupa sig mer 
inom något specifikt område som de upptäcker att de velat fråga biografiernas författare 
mer ingående om.

En metod som kunde ha varit att föredra hade varit att göra en kvalitativ intervjustudie med 
bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått behandling. Genom att göra intervjuer hade 
studiens författare kunnat formulera intervjufrågorna så att de riktat in sig till studiens syfte 
på ett mer direkt sätt. De hade även kunnat ställa följdfrågor och genom detta kanske nå en 
djupare kunskap kopplat till studiens syfte. I en intervjusituation uppstår en interaktion och 
ett förtroende mellan intervjuare och informanten (Kvale, 1997). Detta skulle kunna leda 
till att informanten vågar dela med sig av mer privat information som kan gå förlorad då 
tankar och känslor skrivs ner i en självbiografi. Författarna är dock oerfarna intervjuare och 
därför hade det kanske varit svårt att göra tillräckligt bra intervjuer för att få fram ett bra 
resultat. På denna utbildningsnivå hade författarna heller inte möjlighet att göra intervjuer 
med patienter.

Sökningen av självbiografier gjordes i två olika sökmotorer. Målet från början var att hitta 
fyra biografier att arbeta med, men eftersom sökningarna gav många träffar som verkade 
intressanta utökade författarna arbetsmaterialet till sex biografier. Författarna anser att 
antalet var lagom. Materialet var tillräckligt för att kunna utforma teman utan att riskera att 
förlora överblicken över sammanhanget. Inklusionskriterierna gjorde att urvalet av 
biografier speglade det fenomen författarna valt att undersöka.
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Analysen gjordes efter Dahlbergs (1997) analysmodell som går från helhet till delar och 
sedan till en ny helhet. Att utgå från dessa steg har en god hjälp för studiens författare när
de skulle analysera texterna. Studiens författare har hela tiden fått påminna sig om studiens 
syfte för att inte sväva iväg och ta med för mycket information ut ur analysprocessen och 
in i resultatet. Detta var en svårighet som studiens författare tror uppstod på grund av valet 
av typen av källa, det vill säga självbiografier. Svårigheten beror på att denna typ av källa
innehåller mycket data om olika aspekter i de cancerdrabbade kvinnornas liv. Under
analysen av sjukdomsbiografierna fann författarna att kvinnorna i mångt och mycket hade 
haft liknande svårigheter under sin bröstcancerbehandling. Detta gjorde att ett ganska stort 
antal teman framträdde. Under djupare bearbetning av materialet insåg dock författarna att 
vissa teman gick in i varandra och författarna valde så småningom att samla antalet teman 
till tre stycken, som därmed blev vidare. Olika namn på temana har använts under studiens 
gång eftersom det har varit svårt att hitta de rätta benämningarna. När antalet teman 
begränsades till tre var det dock lättare att fastställa benämningar som kändes rätt i 
förhållande till studiens syfte.

Enligt Dahlberg (1988) innebär reliabilitet och validitet att forskningsresultatet, tolkningen, 
inte är ett resultat som kommit ur slumpen. Desto mer detaljerat ett tema beskrivs, desto 
större reliabilitet. Motsatsen är en beskrivning i form av vaga, obestämda teman. Detta 
medför en större avvikelse och ger en lägre reliabilitet. Författarna har därför varit noga 
med att vara så detaljerade som möjligt i sin beskrivning i de olika temana. Utsagorna, det 
vill säga tolkningarna, bör därför ligga så nära ursprungskällan som möjligt (Dahlberg, 
1988). Författarna har därför försökt att hålla tolkningarna så nära självbiografiernas 
uppgifter som möjligt och varit noga med att inte på något sätt förvanska dem.
Trovärdigheten har styrkts med hjälp av citat som ger exempel på delar ur temat som 
framkommit ur analysen.

Självbiografierna som studien är baserad på är skrivna av endast nordiska kvinnor, vilket 
kan ha påverkat resultatet. Författarna tror att de flesta kvinnor upplever liknande känslor 
av att drabbas av bröstcancer men att sättet att se på sin kropp eventuellt kan skilja sig åt 
beroende på olika värderingar i olika kulturer. Faktorer som tillgången till vård och 
möjligheten att rekonstruera bröstet spelar förmodligen också en stor roll för hur kvinnorna 
upplever sin kropp efter genomgången bröstcancerbehandling.

Resultatdiskussion

Resultatet svarar på studiens syfte som var att beskriva kvinnans upplevelse av den 
förändrade kroppen efter genomgången bröstcancerbehandling. Frågeställningen rörande 
hur den bröstcancerdrabbade kvinnan upplever sin kropp efter att ha genomgått 
bröstcancerbehandling har även den besvarats. Resultatdiskussionen utgår från tidigare 
redovisade teman: ”Den opålitliga kroppen”, ”den förändrade kroppen i den nya 
vardagen”, ”den nya kroppen”.

I temat ”Den opålitliga kroppen” framkommer att cancerbeskedet blir som en chock för 
kvinnan. Detta bekräftas av både Kovero och Tykkä (2002) samt Landmark och Wahl 
(2002). Kovero och Tykkä (2002) påpekar att överraskningen framkallar starka känslor av 
ångest och rädsla som är svåra att bli av med. Landmark och Wahl (2002) menar att
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diagnosen blir en traumatisk kris som skapar en akut emotionell obalans, vilket försämrar 
kvinnans förmåga att fungera i sitt vardagliga liv. I resultatet framkommer att kvinnan
redan vid diagnosen upplever det som att kroppen är oren och besmittad. Författarna tror 
att denna känsla är svår att komma ifrån. Känslan av att ha blivit besudlad sitter så djupt att 
den blir svår att få bort. Kvinnan tvingas säga upp rätten till sin egen kropp och underkasta 
sig undersökningar och behandlingar för att ha möjligheten att bli frisk. Författarna tror att 
detta uppgivande av sig själv som en självständig person kan vara en stor orsak till att 
identitetskrisen blir så stor.

Hon upplever att hon har blivit främmande för sin egen kropp och att den familjära känslan 
av den egna kroppen har försvunnit. Enligt Roy (1999) kan liknande 
kroppsuppfattningsstörningar uppkomma när människor drabbas av sjukdom, förluster 
eller hälsoproblem. Dessa störningar är negativa känslor eller uppfattningar om karaktären, 
funktionsförmåga eller begränsningar hos kroppen eller hos en viss kroppsdel. Kralik, 
Brown och Koch (2001) bekräftar att kvinnan ibland även efter att ha blivit friskförklarad
fortfarande har kvar känslan av att kroppen har blivit skadad och förstörd och att hon inte 
kan bli av med känslan av att leva med en sjukdom. Resultatet visar att kvinnan upplever 
att hon inte längre är densamma och att hon måste försöka hitta sig själv igen efter att ha 
drabbats av bröstcancer och dess följder. Kvinnans syn på sig själv och sin kropp förändras 
dramatiskt. Detta bekräftas av flera forskare (Boehmke &Dickerson, 2006; Faulkner & 
Maguire, 1999; Kralik, Brown & Koch, 2001). Boehmke och Dickerson (2006) menar att 
kvinnan efter operationen många gånger känner sig så annorlunda att hennes tidigare jag 
på många sätt inte längre existerar. Merleau-Ponty i Dahlberg (2003) menar att varje 
kroppslig förändring leder till en förändrad tillgång av världen och till livet. En sådan 
förändring blir tydlig när en människa till exempel drabbas av en sjukdom. Det är först när 
människan upplever något lidande som kroppen blir märkbar för henne. En förlorad 
kroppsdel, till exempel ett bröst, påverkar hela kvinnans tillgång till världen. I resultatet 
framkommer att kvinnan upplever håravfallet som något som nästan är lika jobbigt som att 
förlora bröstet. Även håret är en del av den kvinnliga identiteten. Detta stöds av Engel, 
Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) som säger att den biverkning som är 
psykiskt svårast för kvinnan att hantera är just håravfallet och att hon känslomässigt inte är 
förberedd på att se sitt eget huvud skalligt.

I temat ”Den förändrade kroppen i den nya vardagen” framkommer att insjuknandet i 
bröstcancer gör att kvinnan grubblar mycket på existentiella frågor och har många tankar 
om liv och död. Detta styrks av Landmark och Wahl (2002) som i sin studie menar att en 
kvinna med bröstcancer upplever att existentiella frågor blir mer aktuella och att all energi 
samlas kring kampen för att överleva. Resultatet visar att kvinnan upplever en ny distans 
till andra människor. Känslor av osäkerhet, en press på att leva upp till andras 
förväntningar och en ständig oro över andras reaktioner på deras nya kropp medför 
svårigheter i hennes sociala liv. Både Baxter et al (2006) och Bredin (1999) 
uppmärksammar i sin studie att förlusten av bröstet har stor inverkan på kvinnans sociala 
liv. Baxter et al (2006) preciserar att begränsningarna gäller både på jobbet och på 
fritidsaktiviteterna. I resultatet framkommer också att kvinnan upplever att omgivningen 
har svårt att acceptera hennes sjukdom och att hon upplever en press på sig att leva upp till 
sitt gamla jag. Följden blir att hon drar sig undan till hemmet där hon kan få vara ifred. 
Detta stöds av både Bredin (1999) och Baxter et al (2006) som säger att kvinnan upplever 
en stor osäkerhet i det sociala samspelet och att hon oroar sig över andras reaktioner på sitt
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 nya utseende, vilket medför att hon drar sig undan och undviker kontakt med andra 
människor. Även Faulkner & Maguire (1999) menar att kvinnan oroar sig över att 
omgivningen ska märka att hon har förlorat ett bröst och att hon på olika sätt försöker dölja 
detta. Trots att osäkerheten finns även inför de närstående visar resultatet att familjen har
stor betydelse för kvinnans trygghet. Landmark och Wahl (2002) uppmärksammar att det 
sociala stödet från närstående upplevs som mycket viktigt och att närheten till mannen och 
barnen till och med ökar kvinnans kraft att besegra sjukdomen.

I temat framkommer mycket starkt att kvinnan drabbas av en stor sorg efter förlusten. Det 
är en sorg över både förlusten av bröstet och förlusten av sin hälsa och det är en lång 
sorgeprocess som hon måste arbeta sig igenom. Hon känner sig sviken av sin egen kropp 
som så skenbart har signalerat hälsa och hon upplever att hon inte längre kan lita på 
kroppen. I studiens resultat framträder tydligt den stora sorg som kvinnan drabbas av efter
förlusten. Författarna till denna studie anser att det finns en brist i tidigare forskning vad 
gäller den sorgeprocess som för kvinnan fortsätter långt efter att behandlingen är avslutad.
Författarna menar att sorgeprocessen är något mycket väsentligt som ytterligare behöver 
lyftas fram för att kvinnan ska få bättre hjälp att snabbare komma ur sin livskris. I 
resultatet framkommer att kvinnan upplever en dubbel sorg där hon sörjer både förlusten 
av bröstet och förlusten av sin hälsa. Hon känner sig sviken av sin egen kropp och sin egen 
skenbara hälsa. Hon upplever att hon inte längre kan lita på sin kropp som har förrått henne
genom att bli sjuk.

I temat ”Den nya kroppen” framkommer att intimiteten med den egna kroppen har 
försvunnit och att kroppen istället blivit ett objekt även för kvinnan själv. Kvinnan har 
svårt att acceptera sin nya kropp och det tar lång tid för henne att uppnå en slags försoning 
med sitt nya utseende. Roy (1999) framhåller att alla har ett behov av att bevara en positiv 
självbild, att ”veta vem vi är” och att uppleva en känsla av helhet. När en människa 
drabbas av sjukdom eller förluster kan också självbilden påverkas. Enligt Faulkner och 
Maguire (1999) har kvinnan ofta svårt att acceptera att hon inte längre är fullständig.
Brösten är en del av kvinnans identitet och en viktig del i hennes kroppsupplevelse. Detta 
bekräftas av flera forskare (Bredin, 1999; Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzer, 
2004). Bredin (1999) menar att förlusten av bröstet kan vara som att förlora en bit av sig 
själv. Även Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) framhåller att kvinnan 
inte känner sig hel efter bröstförlusten. Enligt Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och 
Hölzer (2004) har förlusten av denna viktiga del av kvinnokroppen en negativ inverkan på 
kvinnans självförtroende. Faulkner och Maguire (1999) varnar för att en långvarig
oförmåga att anpassa sig till förlusten av en kroppsdel kan leda till ångest, depression eller 
sexuella svårigheter. Resultatet visar också att kvinnans sexliv går på sparlåga efter 
förlusten av bröstet och att hon har svårt att se sig själva som sexig och attraktiv. Detta 
styrks av Baxter et al (2006) som säger att kvinnan blir mindre sexuellt aktiv efter förlusten 
av bröstet. Både Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) och Lackey, 
Gates och Brown (2001) menar att kvinnan oroar sig över sin feminina framtoning och att 
hon känner sig mindre kvinnlig och attraktiv efter förlusten av bröstet. I resultatet 
framkommer att kvinnan har svårt att acceptera det konstruerade bröstet. Det nya bröstet 
känns bara som en falsk kopia av det riktiga som gått förlorat. Dahlberg (2003) menar att 
om en förlorad kroppsdel ersätts med en protes måste den nya kroppsdelen införlivas med 
den egna kroppen. Annars kommer den nya kroppsdelen aldrig att upplevas som en del av 
kroppen. I resultatet framkommer att kvinnan efter att ha genomgått en sorgeprocess så
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 småningom uppnår en form av acceptans av sin nya kropp. Författarna till denna studie 
upplever att det i tidigare forskning finns en bristfällig beskrivning av utmynnandet i denna 
acceptans och vad den innebär för kvinnans fortsatta liv. Författarna menar att acceptansen 
är en förutsättning för att kvinnan ska kunna hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv.

Konklusion

Studien visar att bröstcancerbehandlingen och förlusten av bröstet förändrar kvinnans liv 
dramatiskt. Hon upplever att hon har förlorat sin kvinnliga identitet och blivit främmande 
både för sig själv och för andra. Kvinnan mår psykiskt dåligt och har mycket svårt att 
acceptera sin förändrade och stympade kropp. Studien ger en djupare förståelse för 
bröstcancerbehandlade kvinnor och deras upplevelser kring kroppen. Författarna har också 
blivit medvetna om kvinnans kraftiga sorgereaktion som finns kvar långt efter att 
behandlingen avslutats. Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra till att förbättra 
omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer och visa att uppföljningen bör förbättras och 
utvecklas för bröstcancerdrabbade kvinnor.

Förslag till framtida forskning är att göra en intervjustudie med kvinnor som genomgått 
bröstcancerbehandling. Förslaget är att studien genomförs fem år efter att kvinnan fått
cancerbeskedet. Detta på grund av att de flesta återfall sker inom loppet av fem år och att 
kvinnan då hunnit få en distans till sjukdomsupplevelserna. Fokus kan förslagsvis läggas 
på kvinnans upplevelser kring kroppen efter genomgången behandling för att om möjligt 
specificera behovet av uppföljning och eftervård.



20

REFERENSER
* Litteratur som ingår i resultatet

Baxter, N., Goodwin, P., Mcleod, R., Dion, R., Devins, G., & Bombardier, C. (2006). 
Reliability and Validity of the Body Image after Breast Cancer Questionnaire. The Breast 
Journal, 12(3), 221–232.

Boehmke,M., & Dickerson, S. (2006). The diagnosis of breastcancer: Transition from 
health to illness. Oncology nursing forum, 33(6), 1121-1127.

Bredin, M. (1999). Mastectomy, body image and therapeutic massage: a qualitative study 
of women's experience. Journal of Advanced Nursing, 29(5), 1113-1120.

BRO, (2007). Bröstcancerföreningarnas riksorganisation – BRO. Hämtad från WWW 
2007-10-30: http://www.bro.org.se/index.asp

Cancerfonden, (2007). Bröstcancer. Hämtad från WWW 2007-12-10: 
http://www.cancerfonden.se/templates/Information34.aspx

Dahlberg, K. (1988). Vårdvetenskapens vetenskapsteori. (FoU-rapport nr 2). Borås: 
Vårdhögskolan Borås/Vänersborg.

Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur.

Dahlberg, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Engel, J., Kerr, J., Schlesinger-Raab, A., Sauer, H., & Hölzel, D. (2004). Quality of Life 
Following Breast-Conserving Therapy or Mastectomy: Results of a 5-Year Prospective 
Study. The Breast Journal, 10(3), 223–231.

Ericson, E., & Ericson, T. (2002). Medicinska sjukdomar. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur.

Faulkner, A., & Maguire, P. (1999). Att mötas i samtal inom cancervården. Lund: 
Studentlitteratur.

* Grahn, M. (2003). Enbröstad. Göteborg: Tre Böcker Förlag AB.

Holtzmann, J., & Timm, H. (2005). The experience of and the nursing care for breast 
cancer patients undergoing immediate breast reconstruction. European Journal of Cancer
Care. 14(4), 310-318.

* Ihre, S. (1994). Klart att jag klarar mig! Stockholm: Svenska Dagbladets förlag AB.

Internetmedicin, (2007). Bröstcancer, behandling. Hämtat från WWW 2007-10-30: 
http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=829. 



21

Jahren – Kristofferssen, N. (1998). Allmän omvårdnad 1. Stockholm : Liber.

Järhult, J., & Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken. Stockholm: Liber.

Kovero., C., & Tykkä., E. (2002) Att insjukna i bröstcancer. Vård i norden, 3(22), 15-20.

Kralik, D., Brown, M., & Koch, T. (2001). Women´s experiences of being diagnosed with 
a long-term illness. Journal of Advanced Nursing. 33(5). 594-602.

* Krokfors-Lindsjö, G-L. (2000). Ovanför molnen är himlen blå. Karleby: Ab 
Österbottningen. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lackey, N., Gates, M., & Brown, G. (2001). African American women´s experiences with 
the initial discovery, diagnosis and treatment of breast cancer. Oncology Nursing Forum , 
28(3), 519-527.

Landmark, B.T., & Wahl, A. (2002). Living with newly diagnosed breast cancer: a 
qualitative study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. Journal of advanced 
nursing, 40(1), 112-121. 

Lidman, D. (2007). Informationsbroshyr till dig som överväger att genomgå 
bröstrekonstruktion - En informationsbroschyr. Linköping: Hand- och Plastikkirurgiska 
Kliniken Universitetssjukhuset.

Marshall, C., & Kiemle, G. (2005).Breast reconstruction following cancer: It’s impact on 
patients and partners sexual functioning. Sexual and Relationship Therapy. 20(2), 155-179.

Medicinska forskningsrådet, (2000). MRF-rapport 2. Riktlinjer för etisk värdering av 
medicinsk humanforskning. Hämtat från WWW 2007-12-12: 
http://www.infovoice.se/fou/bok/diverse/etik2000.pdf. 

Merleau-Ponty, M. (1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg: Daidalos AB.

Mock, V. (1993). Body image in women treated for breast cancer. Nursing research, 42(3), 
153-157.

Nano, M.T., Grantley Gill, P., Kollias, J., Bochner, M.A., Malycha, P., & Winefield, H. 
(2005). Psychological impact and cosmetic outcome of surgical breast cancer strategies. 
ANZ Journal of Surgery, 75, 940-947.

Polit, D., & Beck, C. (2006). Essentials of nursing research: methods, appraisal, and 
utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, cop.

Roxendal, G. (1987). Ett helhetsperspektiv: Sjukgymnastik inför framtiden. Lund: 
Studentlitteratur.



22

Roy, C., & Andrews, H. (1999). The Roy adaption model (2:a ed.). Norwalk, Conn: 
Appleton & Lange. 

SFS 1960:729. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Hämtad från 
WWW 2007-12-10:  
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1960:729

Socialstyrelsen, (2007). Nationella riktlinjer för bröst- kolorektal- och prostatacancer. 
Hämtat från WWW 2007-12-08: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/93FBE4B3-
F64B-402B-918A-88513909BE76/7346/rev_20071029.pdf. 

Socialstyrelsen, (2005). Cancer i siffror. Populärvetenskapliga fakta om cancer – dess 
förekomst, bot och dödlighet. Hämtat från WWW 2007-12-08: 
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/20F814EA-945C-43A2-9D43-
F1394A80694B/8233/rev_20051255.pdf. 

Streubert, H., & Carpenter, D. (1999). Qualitative Research in Nursing- Advancing the 
Humanistic Imperative. Philadelphia: Lippincott. 

* Tuft, H. (1986). Min cancer- mitt ansvar? Stockholm: Nordstedts Förlag.

* Ullenius, A. (1996). Bara mitt bröst- en överlevnadshandbok för cancerdrabbade.
Stockholm: Nordstedts förlag AB.

* Wachtmeister, I. (1997). Boken jag saknade när jag fick bröstcancer. Helsingfors: 
WSOY.



A

BILAGA 1: Lästa sammanfattningar
* Utvalda böcker

Författare Titel År Sökmotor
Andersson, A När du blir ”flintis” 

kan pappa köra mig 
till fritids då?: att 
leva med bröstcancer

2004 Gotlib

Brohn, P Mina goda jättar: 
frisk genom 
alternativ medicin-
en kvinnas kamp mot 
sin bröstcancer

1987 Gotlib

Eneslätt, U Alla frågor börjar 
med varför?

2004 Libris Webbsök

* Grahn, M Enbröstad 2003 Libris Webbsök
Hållén, M Brösttoner: en liten 

bok om tankar och 
känslor kring 
bröstcancer

2000 Libris Webbsök

Höglin, R Evelina ska minna 
om mig: Ylva blev 
mor när sjukdomen 
tog paus

1995 Libris Webbsök

* Ihre, S Kart att jag klarar 
mig!: dagbok om min 
bröstcancer

1994 Gotlib

* Krokfors- Lindsjö, 
G-L

Ovanför molnen är 
himlen blå

2000 Libris Webbsök

Pettersson, C Livet i retur 1995 Libris Webbsök
* Tuft, H Min cancer- mitt 

ansvar?
1988 Libris Webbsök

* Ullenius, A Bara mitt bröst: en 
överlevnadshandbok 
för cancerdrabbade

2000 Libris Webbsök

* Wachtmeister, I Boken jag saknade 
när jag fick 
bröstcancer: tankar, 
känslor, fakta, 
behandling och 
alternativa metoder

1998 Gotlib

Wander, M Leva vore ett fint 
alternativ

1989 Libris Webbsök


