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Sammanfattning 

Varje dag insjuknar ungefär 30 000 människor utav cancer världen över och det vill säga elva 
miljoner varje år. I Sverige drabbas var åttonde kvinna utav bröstcancer och idag lever 
ungefär 80 000 kvinnor med bröstcancer. Många kvinnor genomgår ett kirurgiskt ingrepp och 
förlorar hela eller delar av sitt bröst. Den subjektiva kroppen har sin utgångspunkt ifrån 
vårdvetenskapen. Den subjektiva kroppen förklaras som en helhet där begreppen fysisk, 
psykisk, existentiell och andlig ingår och de påverkas när ett besked som bröstcancer 
meddelas eftersom bröstet står för en del av kvinnligheten och att kvinnan inte längre känner 
sig som en helhet efter att ha förlorat ett bröst. Syftet med studien var att belysa hur kvinnor 
med bröstcancer upplever sin subjektiva kropp efter ett kirurgiskt ingrepp och i samband med 
de komplikationer som fås vid tilläggsbehandling. Metoden var en litteraturstudie med en 
kvalitiativ ansats. I studien användes tre självbiografiska böcker författade av kvinnor som 
genomgått bröstcancer. Analysen som gjordes var en manifest innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman. Resultatet visade att insjukna i bröstcancer och behöva genomgå ett 
kirurgiskt ingrepp och tilläggsbehandling gjorde att kvinnorna inte längre kände sig som en 
hel kvinna och att de förlorade sin kvinnliga identitet. Det framkom även att de hade svårt att 
acceptera det nya bröstet som en del av sin subjektiva kropp och att de upplevde svårigheter 
att visa sin kropp för andra människor.  

 

Nyckelord: Bröstcancer, Kvinnlig identitet och Subjektiv kropp.  
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INLEDNING 
Bröstcancer är en av de stora folksjukdomarna i vårt land och antalet kvinnor som insjuknar 
kommer att öka med den stigande åldern (Brandeberg & Nygren, 2006). Vårt intresse för den 
här sjukdomen väcktes när vi under våra verksamhetsförlagda studier mötte kvinnor som 
insjuknat i bröstcancer. Vi märkte att när en kvinna får bröstcancer så är det inte bara 
förlusten av bröstet som ligger i fokus utan det är så mycket annat som påverkar hennes syn 
på sig själv som kvinna. Som sjuksköterska möter vi människor i kris inte bara kvinnor som 
har insjuknat i bröstcancer utan även i samband med andra sjukdomar. Det gör att kraven på 
sjuksköterskans förmåga att kunna se med en helhetsbild på patienten ökar. Med hjälp av den 
här studien ökar våra kunskaper om hur en människa upplever sin subjektiva kropp och vilka 
kriser en förändring av sin subjektiva kropp kan ge. Med ökad kunskap kan vi ge trygghet i 
vårt bemötande med människor som har insjuknat i en svår sjukdom.  

BAKGRUND 
Bröstcancer 

Varje dag insjuknar ungefär 30 000 människor utav cancer världen över, och det vill säga 
cirka elva miljoner varje år. I Sverige drabbas var åttonde kvinna utav bröstcancer och idag 
lever ungefär 80 000 kvinnor med denna sjukdom. En del av cancerforskningen riktar 
uppmärksamheten på att förstå hur kvinnornas individuella egenskaper samt psykologiska och 
sociala faktorer påverkar deras sätt att hantera sin sjukdom (Kovero & Tykkä, 2002). Att få 
ett besked där du får reda på att du har bröstcancer är ett besked som vänder upp och ner på 
hela tillvaron (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Furst & Hall, 2007). 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Bergh & Brandberg et al. 2007). 
Själva utvecklingen av bröstcancer sker på ett väldigt komplicerat samspel mellan olika 
livsfaktorer, miljön och den individuella känsligheten hos kvinnan (Brandeberg & Nygren, 
2006). Antalet fall av bröstcancer fortsätter att öka, men trots detta så har dödligheten minskat 
under de sista åren. Det beror på att utvecklingen av mammografin och de olika 
behandlingsmetoderna har förbättrats (Bergh & Brandberg et al., 2007). Det är oftast inte 
ömhet och smärta som kvinnan känner utan det första symtomet är en knöl i bröstet. Ibland 
kan knölen vara så liten att den inte känns utan upptäcks på en vanlig 
mammografiundersökning. Ju tidigare cancern upptäcks desto större är chanserna för ett 
bättre och snabbare tillfrisknande (Brandeberg & Nygren, 2006). 

För bröstcancer finns det tre olika behandlingar: kirurgi, strålbehandling och läkemedel. 
Vilken av dessa behandlingsmetoder som väljs avgörs av hur själva tumören ser ut. Kirurgi är 
standardbehandlingen och används mest och med det kan kvinnan botas om tumören upptäcks 
i god tid och om det inte har skett några spridningar till lymfkörtlarna (Bergh & Brandberg et 
al., 2007).  Det finns även olika kirurgiska behandlingar exempelvis bröstbevarande kirurgi 
som innebär att endast tumören tas bort. När hela bröstet opereras bort så utförs en metod som 
heter mastektomi (Almås, 2006).  

Tilläggsbehandling är cytostatika, strålbehandling eller antiöstrogener. Dessa behandlingar 
används om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna. Syftet med strålbehandling är att minska 
risken för återfall. Behandlingen brukar påbörjas ungefär 4-6 veckor efter att kvinnan har 
blivit opererad. De kvinnor som har en ålder under 60 år och som har en spridning till 
lymfkörtlarna eller har en aggressiv tumör över en viss storlek erbjuds cytostatika. Vid 80 % 
av alla brösttumörer har tumören östrogenreceptorer. Då ges antiöstrogener som blockerar 
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östrogenreceptorerna, och då kan inte östrogenet längre stimulera cancercellerna, och det 
minskar risken för återfall (Almås, 2006).  

Efter ett kirurgiskt ingrepp kan det uppstå olika komplikationer, som till exempel att det 
bildas en vätska under huden som också kallas för serom. Denna komplikation beror på att det 
läcker ut lymfvätska ifrån lymfkärlen som har blivit avskurna i samband med operationen. 
När lymfkörtlarna opereras bort i armhålan kan kvinnan till en början få svårt att röra på 
armen på den sidan som lymfkörtlarna opererats bort. Även besvär som tyngdkänsla, 
spänningar och svullnader kan uppstå efter ett kirurgiskt ingrepp. Komplikationerna vid 
strålbehandling är mer att huden blir röd och irriterad. Vid cytostatika så tappar ofta kvinnan 
håret och det påverkar hela hennes syn på sig själv, många blir illamående och tappar vikten 
(Brandeberg & Nygren, 2006).   

Subjektiv kropp    

Vårdvetenskapen har en utgångspunkt i den subjektiva kroppen som kan förklaras som en 
helhet där begreppen fysisk, psykiskt, existentiell och andlig finns med i helheten. Den 
subjektiva kroppen är grunden i människans existens när något förändras i den så förändras 
tillgången till ett liv och till världen. När kvinnan har förlorat ett bröst så uppstår ärr efter 
operationen och om hon genomgår en bröstrekonstruktion blir det svårare för henne att 
acceptera den nya fysiska kroppen. Har kvinnan svårt att acceptera den nya fysiska kroppen så 
påverkas även hennes psykiska välbefinnande till exempel hennes självförtroende och 
självkänsla. Detta påverkar kvinnan i sociala relationer och sammanhang för att hon kan 
känna en rädsla inför att visa sig för andra. Många existentiella frågor kan uppstå hos kvinnan 
till exempel vem hon är och tron på sig själv eftersom hon inte längre känner sig som en hel 
kvinna. Att förlora en kroppsdel exempel ett bröst så påverkas hela kvinnans värld. Om 
kvinnan får ett nytt bröst genom en bröstrekonstruktion så måste den nya kroppsdelen bli en 
del av hennes nya subjektiva kropp (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 
2007).  

Det nya bröstet gör att kvinnan upplever sig själv på ett annat sätt men också att hon blir 
behandlad på ett annat sätt från omgivningen, och det gör att nya bröstet blir en viktig del av 
hennes identitet (Wiklund, 2003). I en studie av Kovero och Tykkä (2002) visar att kvinnor 
uppfattar det som ett emotionellt hot samtidigt som det förorsakar psykologiska och 
fysiologiska stressfaktorer att få bröstcancer. Många av kvinnorna upplever dödsångest när de 
har fått beskedet bröstcancer. I studien framkommer att kvinnorna känner att de förlorade en 
del av sin kvinnlighet när de hade fått sitt bröst bortopererat (Kovero & Tykkä, 2002). Hur 
människor uppfattar sin subjektiva kropp påverkar människans sociala relationer och 
omgivning (Dahlberg et al., 2007). I en studie av Landmark & Wahl (2002) visar att kvinnor 
upplever att de förlorade sin kvinnliga identitet när de förlorade ett bröst. Förlusten av ett 
bröst ändrade hela synen på hur kvinnorna såg på sin kropp samt deras sociala relationer. 
Kvinnornas känsla var att de inte ville visa att de hade förlorat ett bröst. De gör allt för att 
skyla sin kropp. I situationer där det inte gick att skyla sin kropp så väljer de att stanna 
hemma och inte gå ut bland andra människor. Enligt Bredin (1998) upplever kvinnorna att 
hela deras kropp har förändrats vid en mastektomi. Detta gör att de blir mer uppmärksamma 
på sin kropp som påverkar självförtroendet. De har svårt att se på sin kropp för att de blir 
påminda av det tragiska som hade hänt när de ser sina ärr. De känner sig deformerade och 
amputerade när de visar sin kropp och det gjorde att de inte kände sig bekväma i sina sociala 
relationer. Alla kvinnorna upplever att bröstet är en del av deras kvinnliga identitet (Bredin, 
1998). Cullberg (2003) anser att vissa kroppsdelar är särskilt viktiga för vår upplevelse av vår 
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identitet. Det är till exempel livmoder och bröst hos kvinnor eller benamputation för en 
idrottsman. Förlust av dessa kroppsdelar kan utlösa en stark kris.  

Enligt Arman & Rehnsfeldt (2006) är lidandet både ett begrepp och fenomen som har sin 
grund i vårdandet. Det mänskliga lidandet handlar om att eliminera eller lindra själva 
lidandet. Som fenomen betyder lidandet människans upplevelse av något som är oönskat, 
något som gör ont och som påverkar eller stör själva balansen i kroppen. Hos kvinnor är det 
förlusten av bröstet som stör balansen. Det är inte själva orsaken till det som är lidandet som 
är det väsentliga för den som lider, utan det är hur patienten upplever förhållandet till det som 
kvinnan har förlorat eller det som hotar hennes inställning till livet. Hur stor betydelse 
kvinnans bröst är för henne och hur stort värde hon sätter på bröstet avgör hur hennes lidande 
blir. Merleau-Ponty (1999) anser att det är människan själv som avgör de normer för hur sin 
värld är och hur stora problemen är. Att förlora en kroppsdel och få en protes är något 
människan är objektivt medveten av att detta har hänt, men för att det ska ingå i människans 
existens behöver den nya kroppsdelen bli en del av människans värld. Merleau-Ponty (1999) 
menar att människan existerar när hon har en värld. Varje människas existens är personlig där 
varje persons biologiska existens tillsammans med själen och kroppen ger varje människan en 
unik upplevelse av hur personens subjektiva kropp erfars.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever sin subjektiva kropp 
efter ett kirurgiskt ingrepp och i samband med de komplikationer som fås vid 
tilläggsbehandling.  
METOD 
Studien som gjorts är en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär enligt Polit och Beck 
(2003) att det systematiskt söks litteratur inom ett specifikt område och som kritiskt granskas 
och därefter sammanställs. En kvalitativ metod har använts i studien som innebär att 
patienternas upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov studeras för att ge vägledning 
för praktiskt handlande i vårdsituationer (Friberg, 2006). Genom att använda intervjuer, 
dagböcker eller brev som källmaterial sker den bästa metoden att beskriva människans 
upplevelser och erfarenheter (Willman & Stoltz, 2006). Enligt Friberg (2006) ger en berättelse 
muntlig eller nerskriven som självbiografier en bild av författarna själva där deras liv beskrivs 
och människornas unikhet tas fram. Därför valde vi att använda tre självbiografiska böcker i 
denna kvalitativa studie.  
Urval 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekskatalog LIBRIS användes för att söka fram böckerna. 
Sökordet som användes var bröstcancer. Det gav sammanlagt 30 träffar. De 30 böckerna 
gicks igenom och de böcker som inte var skrivna av författarna själva sorterades bort. 
Inklusionskriterier var att böckerna skulle vara självbiografiska och skrivna på svenska av 
kvinnor som haft bröstcancer och böckerna fick inte vara äldre än 20 år. Böcker som var 
skrivna av anhöriga exkluderades då syftet med studien är att belysa kvinnornas upplevelser 
inte de anhörigas. Det var 25 böcker som kunde väljas bort då det var fem böcker som var 
självbiografiska och uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. De kvarvarande fem 
böckerna togs fram och sammanfattningen på baksidan av böckerna lästes och sedan valdes 
de tre böcker ut som stämde bäst överens med syftet i vår studie. 
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Sammanfattning av böckerna 

Bara mitt bröst av Agneta Ullenius 2000 

När Agneta fick beskedet bröstcancer började hon sin helvetesvandring som hon själv kallar 
det. I boken berättar hon om sina upplevelser om hur det är att få beskedet bröstcancer till det 
att hon genomgår en mastektomi och om hur döden som varit så långt borta plötsligt är så 
nära och gör sig påmind varje gång hon tittar på sina bröst. Agneta skrev boken för att det 
hjälpte henne att hantera sina upplevelser men även för att kunna hjälpa andra kvinnor att 
behålla hoppet för att överleva.  

Klart att jag klarar mig av Susanne Ihre 1994 

Är skriven som en dagbok där vi som läsare får följa Susanne från det att hon upptäcker 
knölen i sitt bröst, till hennes första besök hos doktorn där hon får beskedet att hon har fått 
bröstcancer. Hon beskriver att livet får en helt annan betydelse, sådant som inte varit så 
viktigt innan blir jätteviktigt. Hur livet får en annan mening. Många som drabbas av cancer 
vill kunna hjälpa andra som har hamnat i samma situation och Susanne säger att den dagen 
när hon blir så stark att kunna trösta andra kvinnor som var i samma situation som hon själv 
var i så kändes det inte längre så onödigt och meningslöst att ha drabbats av bröstcancer 
eftersom hon med boken vill hjälpa andra kvinnor.  

Boken jag saknade när jag fick Bröstcancer av Ingegerd Wachtmeister 1997 

När Ingegerds chock om beskedet bröstcancer hade lagt sig började hon söka fakta och då 
märkte hon att det inte fanns så mycket fakta om sjukdomen och då bestämde hon sig för att 
skriva en bok, i boken tar hon upp om olika behandlingar men även hennes egna upplevelser 
och känslor hon hade under tiden hon var sjuk.  

Analys 

En innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har använts i studien. Enligt 
Friberg (2006) så har självbiografier både ett öppet (manifest) och ett dolt (latent) innehåll. En 
manifest innehållsanalys valdes i denna studie för att en latent innehållsanalys hade tagit 
längre tid eftersom de dolda upplevelserna ska tolkas och denna tid ansåg vi inte att vi hade.   

Första steget i analysen var att de tre böckerna lästes igenom för att få en helhet. Detta gjorde 
vi var och en för sig. Därefter lästes böckerna en gång till och samtidigt togs meningsenheter 
ut som var relevanta för syftet. För att sammanhanget skulle kvarstå togs omgivande text med 
när meningarna och fraserna valdes ut. Detta gjordes var och en för sig själv av oss båda. 
Därefter jämfördes och diskuterades meningsenheterna som tagits ut tillsammans för att 
säkerställa att de meningsenheter vi tagit ut stämde in med syftet i studien. De 
meningsenheter som inte stämde in med syftet togs bort. Meningsenheterna som kvarstod 
lades in i en tabell.  

I nästa steg kondenserades meningsenheterna. Det innebär enligt Graneheim och Lundman 
(2004) att materialet förkortas ner men ändå behåller kärnan i innehållet.  

Tredje steget var att det kondenserade meningsenheterna kodades. Kodning innebär enligt 
Graneheim och Lundman (2004) att meningsenheterna delas in i grupper utifrån deras 
innehåll. De meningsenheter som hade liknande innebörd placerades i samma grupp. När de 
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kondenserade meningsenheterna hade delats in i olika grupper fick varje grupp en kod utifrån 
dess innehåll.  

Slutligen så sammanställdes de olika kondenserade meningsenheterna efter den kod den fått. 
Meningsenheter med liknande kod sammanfördes och bildade en grupp. På så sätt skapades 
många olika grupper, varje grupp med liknande innebörd. Dessa olika grupper blev 
kategorier. De olika kategorier bildades utifrån de olika upplevelserna som kvinnorna hade 
om sin kropp vid kirurgiskt ingrepp och tilläggsbehandling i samband med bröstcancer. 
Kategorierna fick namn utifrån dess innehåll. Se tabell 1.  

 

 

Tabell 1.  

Meningsenheter Kondensering av 
meningsenheterna  

Kodning Kategorisering 

”Inte nog med att 
behöva se eländet. Nu 
måste jag ta på det! 
Sorgen väller över mig 
där i duschen, plötsligt 
och hämningslöst. Som 
en sorg över ett 
dödsfall, mitt högra 
bröst frånfälle” 
(Ullenius, 2000, s. 91).  

      

Sorgen över att ha 
förlorat sitt bröst. 

Förlust av 
bröst.  

Att förlora en 
kroppsdel.  

”Att när jag står i 
duschen och ska tvåla 
in mig vill jag knappt 
göra det längre det 
känns otäckt och stumt 
och främmande – inte 
alls som det var mig 
själv jag rörde 
vid”(Ihre, 1994, s. 81).   

 

Förändring av 
kroppen som gör den 
främmande och ger 
en olust känsla.   

 

 

Den 
främmande 
kroppen. 

 

 

 

Det nya bröstet är 
främmande.  
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”För många kvinnor är 
det inget mindre än en 
katastrof att mista ett 
bröst. Brösten är 
sannerligen inte heller 
vilken kroppsdel som 
helst! Det är en del av 
en kvinnas identitet och 
sexualitet; de hör ihop 
med självkänslan, med 
känslan av att vara 
attraktiv, kort och gott; 
hela kvinnligheten 
(Ullenius, 1996, s 95). 

Att förlora sitt bröst 
är som att förlora en 
del av sin självkänsla, 
känslan av att vara 
attraktiv i någons 
ögon och sin 
kvinnlighet och 
identitet.  

Förlust av hela 
kvinnligheten. 

Förlora den 
kvinnliga 
identiteten.  

”Ens egen upplevelse 
av kroppen är en del av 
vardagen, men så länge 
man har kläder på sig 
och en roll att spela är 
det enklare. Det är i 
andra situationer som 
det kan vara mycket 
ömtåligt, när man sätter 
på sig baddräkt eller 
sommarkläder” 
(Ullenius, 1996, s 62) 

Att visa sig för andra 
i baddräkt eller 
sommarkläder är 
situationer som är 
jobbiga. 

Sociala 
relationer.  

Att inte vilja visa 
sin kropp för 
andra människor.  

 

RESULTAT 
I analysen framkom det fyra kategorier: att förlora en kroppsdel, det nya bröstet är 
främmande, att förlora den kvinnliga identiteten och att inte vilja visa sin kropp för andra 
människor.   

Att förlora en kroppsdel 

Både Ihre (1994) och Ullenuis (2000) upplevde en stor sorg över att förlora sitt bröst. 
Wachtmeister (1997) fick en bröstbevarande operation men hon var hela tiden rädd för att 
förlora sitt bröst, förlusten av ett bröst hade upplevts som en stympning av kroppen. Ihre 
(1994), Ullenius (2000) och Wachtmeister (1997) upplevde att kroppen och bröstet svikit dem 
genom att ha blivit cancerangripet. När Ihre (1994) fick beskedet att hon hade fått cancer kom 
paniken över henne och hennes upplevelse då var att ta bort hela bröstet med en gång så hon 
slapp cancern och oron över om hon skulle dö. När chocken sedan hade lagt sig så kom alla 
andra tankar smygandes och hon insåg att om hon genomgick en sådan operation där bröstet 
avlägsnades så skulle hon förlora sitt bröst och allt som har med bröstet att göra, men 
samtidigt så fick hon behålla sitt liv. Ingen av kvinnorna hade innan de fick bröstcancer och 
fick operera bort sitt bröst ansett sig själva ha snygga bröst. Men när de fått besked om att de 
måste operera bort sitt bröst så insåg de hur mycket de tyckte om sina bröst. Ihre (1994) 
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upplevde sin kropp innan cancern som en odelbar enhet men efter bröstoperationen så 
förändrades hennes syn på sin kropp. Helt plötsligt var kroppen inte längre hel, hon saknade 
ett bröst.   

”Inte nog med att behöva se eländet. Nu måste jag ta på det! Sorgen 
väller över mig där i duschen, plötsligt och hämningslöst. Som en sorg 
över ett dödsfall, mitt högra bröst frånfälle”(Ullenius, 2000, s. 91). 

Ullenius (2000) upplevde det stort att förlora sitt bröst för hon förlorade inte bara en 
kroppsdel utan även hälsan, de dagliga rutinerna och tryggheten. Hon upplevde det som att 
hon förlorade en kroppsdel och det var något som var förlorat för all framtid och som aldrig 
mer kom tillbaka. Ullenius (2000) försökte innan hon förlorade sitt bröst att memorera sitt 
bröst så hon aldrig skulle glömma det. Efter att ha förlorat sitt bröst kommer hon inte ihåg hur 
det såg ut. Hon tror själv att det är en försvarsmekanism för att lindra sorgen efter en 
kroppsdel. 

Ullenius (2000) menar att bröstcancer är en sjukdom som inte alltid syns direkt, men när håret 
trillar av så är kvinnans bröstcancer synlig, även i hennes egna ögon. Att tappa håret är även 
ett stort slag emot självkänslan (Ullenius, 2000). Håret upplevs som en kroppsdel av 
kvinnorna. Ihre (1994) kände det som att bli amputerad när hon tappade håret. Ullenius 
(2000) upplevde det som ren och skär mental tortyr när håret föll av. När håret började växa 
ut igen så kom livet tillbaka.   

”En dag, omkring en månad efter den sista cellgiftsbehandlingen, 
upptäcker jag att huvudet börjar se ut som en igelkottsrygg. Mitt 
bland de livlösa grå hårstråna spirar en kort och mjuk stubb som en 
påminnelse om att jag har återvänt till livet” (Ullenius, 2000, s. 187).  

Det skiljde sig mellan kvinnornas upplevelse utav beskedet när de fick veta att de kunde tappa 
håret. Ihre (1994) resonerade som så att det var lika bra att fixa till håret nu innan hon skulle 
tappa det. Hon kände stark osäkerhet om håret skulle växa ut igen och om hon någonsin 
skulle få fint hår igen och ville göra sig jättefin i håret innan hon började tappa det. Hon gick 
till frisören och klippte sig och gjorde slingor i sitt hår. Ullenius (2000) var mycket rädd om 
det håret som hon hade, och vågade inte göra någon som helst behandling som kunde slita på 
håret.  

Det nya bröstet är främmande 

Både Ullenius (2000) och Ihre (1994) upplevde det nya bröstet som något främmande, otäckt, 
stumt och en känsla av att de inte ville röra vid det. Ullenius (2000) upplevde den inopererade 
protesen som en främmande ballong mellan henne och kroppen. Innan Ihre (1994) skulle åka 
till sjukhuset och få sitt bröst bortopererat så stod hon och tittade på sitt bröst och sin kropp 
och i det ögonblicket så kände hon sig väldigt stolt över det hon såg även om hon visste att 
det som fanns inuti var cancer. Hon föreslog till sin make att de skulle fotografera hennes 
bröst och kropp som ett minne men vid närmare eftertanke så bestämde hon sig för att inte 
göra det eftersom hon kanske hade upplevt en stor sorg genom att titta på korten och att det 
kunde ha gjort det svårare för henne att acceptera det nya bröstet och kroppen sen. När hon 
sedan fick se sitt nya bröst så upplevde hon ingen glädje alls utan kände mer hat och det nya 
bröstet var som ett slags alien. När hon sedan tar på sitt nya bröst upplever hon det som att 
hon inte tar på sig själv. Ihre (1994) hade efter sitt kirurgiska ingrepp svårt att acceptera och 
se på sitt nya bröst. Då träffade hon en annan kvinna som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i 
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samband med hennes bröstcancer. Denna kvinna var villig att visa sina bröst för Ihre (1994). 
Att den här kvinnan och Ihre (1994) visade sig nakna för varandra gjorde starkt intryck på 
Ihre (1994) och det var en mycket viktig händelse för henne. Detta upplevde Ihre (1994) som 
något som hjälpte henne väldigt mycket. Att visa sig för varandra var ett sätt som verkligen 
kunde hjälpa och stötta varandra att våga visa sig för andra och acceptera sina nya bröst. På 
sjukhuset när Ullenius (2000) skulle ta bort bandage så ville hon titta bort, hon vågade inte se 
på det nya bröstet. I all välmening så fick sjukhuspersonalen henne att titta på det nya bröstet 
men när hon får se det så blir hon chockad och har svårt att acceptera det. Hon började tänka 
hur kirurgen nästa gång skulle kunna fixa till det ännu bättre, i hennes huvud hade hon hela 
tiden den gamla bilden av hur bröstet såg ut. Båda kvinnorna Ihre (1994) och Ullenius (2000) 
såg inte det nya bröstet som något som tillhörde dem.  

”Att när jag står i duschen och ska tvåla in mig vill jag knappt göra 
det längre det känns otäckt och stumt och främmande – inte alls som 
det var mig själv jag rörde vid”(Ihre, 1994, s. 81).   

”Leva med vad som känns som en fastnitad, ömmande grapefrukt på 
bringan. Som ett slags alien som sugit sig fast där och slitet i alla 
mina muskler och nerver. Jag utvecklar ett slags hatkärlek till mitt nya 
bröst, en så länge med mer betoning på hat” (Ullenius, 2000, s. 108). 

Ihre (1994) upplevde det som att hennes kropp hade förändrats både till utseende och känsla. 
Kroppen hade en gång varit så intim och nu var allt det borta. Kroppen var nu något hon 
behövde lära känna igen.  

 

Att förlora den kvinnliga identiteten 

De tre kvinnorna upplevde att de inte längre var så attraktiva efter att ha opererat bort bröstet. 
Det kunde utåt ses snygga med protes som gör att det inte syns att de förlorat ett bröst. Själva 
upplevde de sig groteska och som att de inte var en kvinna på riktigt utan bara låtsades. 
Ullenius (2000) kände sig som en transvestit och hennes syn på sin kropp hade förändrats 
väldigt mycket för innan hade hon sett bröstet som en intim och nära del men nu var den 
borta, hon var inte längre en hel kvinna. Både Ullenius (2000) och Wachtmeister (1997) 
upplever förlusten av ett bröst inte bara är en fråga om utseende utan handlar om så mycket 
mer som till exempel känslan av att vara attraktiv för någon annan och att brösten är en 
symbol för den kvinnliga identiteten. Wachtmeister (1997) behövde inte genomgå en 
mastektomi utan gjorde endast en bröstbevarande operation men innan hon fick besked om att 
hon fick behålla sitt bröst så upplevde hon en stor oro över att kanske förlora sitt bröst. Enligt 
Wachtmeister (1997) så skulle förlusten av bröstet vara som en stympning av kvinnligheten 
och att bröstet är ett symbolvärde för kvinnligheten.  

”För många kvinnor är det inget mindre än en katastrof att mista ett 
bröst. Brösten är sannerligen inte heller vilken kroppsdel som helst! 
Det är en del av en kvinnas identitet och sexualitet; de hör ihop med 
själkänslan, med känslan av att vara attraktiv, kort och gott; hela 
kvinnligheten (Ullenius, 2000, s 95). 
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Att inte vilja visa sin kropp för andra människor 

Alla tre kvinnorna upplevde det jobbigt att visa sig för andra människor. Ihre (1994) upplevde 
stor skräck över att kanske behöva visa ett kalt huvud inför andra människor på jobbet. Därför 
hade hon skaffat sig en peruk hon alltid bar med sig utifall att hennes hår plötsligt skulle trilla 
av.  Men enligt henne så innebär bröstcancer så mycket mer än att tappa håret och förlora ett 
bröst allt i vardagen förändras och saker som innan inte var några som helst problem plötsligt 
blir problem. Hon upplever det svårt att visa upp sin stympade kropp exempelvis i sexuella 
situationer där hon tidigare var stolt över sin kropp och vågade visa sin lust inför sin man men 
som nu var borta. Men så länge hon har kläder på sig så är det inga problem med att visa upp 
den för då kan hon som hon själv uttrycker det spela en roll. Ullenius (2000) upplevde det 
jobbigt att visa sig i baddräkt eller sommarkläder för andra människor, hon upplevde kroppen 
som den var skadad eller defekt. Hon skämdes över sin kropp, och det påverkade även hennes 
samliv. En situation som var extra jobbig för henne var när hon skulle gå på tjejmiddag, hon 
uttrycker det så ”aldrig är vi så måna om vårt utseende som när vi är på tjejmiddag”(Ullenius, 
2000, s 107).  

”Tårarna rinner. Jag känner mig som en pestsmittad, en som är 
märkt, varning utfärdad. Den tunna sommarskjortan knäpper jag med 
alla knappar ända upp i halsen, så att strecken inte ska synas. Ska jag 
gå så här i en och en halv månad? Polotröja i den här värmen?” 
(Wachtmeister, 1997, s 86).  

 

Wachtmeister (1997) kände sig ynklig, bedövad, mindervärdig och defekt. När hon gick ute 
bland folk drogs hennes blickar till andra kvinnors bröst och hon upplevde stor avundsjuka 
mot andra kvinnor som var friska. Ullenius (2000) upplevde det svårt att ta del av samhället 
och sociala livet igen efter sitt kirurgiska ingrepp. Hon var rädd att inte duga, att vara 
annorlunda eller konstig. Hon upplevde det som att hon bara dög i samhället om hon var frisk, 
stark och vacker eller hade en vacker byst. Efter att ha förlorat sitt bröst upplever Ullenius 
(2000) att hon ser på livet och det sociala samlivet på ett helt nytt sätt. Saker som hon tidigare 
inte oroat sig över börjar hon nu oroa sig över. Hon är rädd att förlusten av sitt bröst skall göra 
att hon förlorar ett fungerande samliv och därför förlorar sin livspartner. Hon hör andra 
kvinnor som gått igenom ett kirurgiskt ingrepp i samband med bröstcancer och som är 
ensamstående kvinnor och deras rädsla över att kunna hitta en livspartner. Vad människor i 
kvinnornas närhet säger i all välmening är att om en man bara bryr sig om brösten så är han 
inte värd att leva med. Ullenius (2000) upplever starkt hur dessa malande tankar gör att 
hennes dåliga självkänsla tar överhanden. Samtliga tre kvinnor i vår studie upplevde stor kris 
att behöva gå igenom ett kirurgiskt ingrepp. Denna kris påverkade deras sociala samliv. De 
kände sig inte längre attraktiva. Wachtmeisters (1997) kris ledde till skilsmässa och Ullenius 
(2000) tyckte det var jobbigt att visa sig för sin man och genomgick stora slitningar i sitt 
förhållande då hon inte kände sig attraktiv längre och upplevde den sexuella biten mycket 
problematisk. Hon trodde inte att hennes man kunde tycka att hon var attraktiv längre trots att 
han sa ofta hur mycket han tyckte om henne och att han tyckte hon var attraktiv.  
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Studien är gjord med en kvalitativ metod som innebär att patientens upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar och behov studeras (Friberg, 2006). Studiens syfte är att studera kvinnornas 
upplevelser av sin subjektiva kropp, därför anses en kvalitativ metod vara den metod som är 
mest lämpad att använda. Enligt Ekengren och Hinnfors (2006) så ska det materialet som 
analyseras i studien stämma överens med syftet. Det valdes i studien att analysera 
självbiografiska böcker för att ta reda på kvinnornas upplevelser. Van Manen (1997) anser att 
självbiografier är bra att analysera för att få fram upplevelser. I självbiografier så kan 
kvinnorna själva bestämma vad som är viktigt att berätta och de har stor möjlighet att 
noggrant beskriva deras upplevelser och det ges på så sätt en djup beskrivning. Det ges ofta 
väldigt välbeskrivna och detaljerade upplevelser med självbiografiska böcker (Van Manen, 
1997). De självbiografiska böckerna i vår studie gav mycket väl beskrivna känslor och 
upplevelser och det anses ha varit ett bra val gentemot studiens syfte. Vi valde att inte 
använda oss av interjuver därför att det är alltför tidskrävande och vi ansåg att den tiden inte 
fanns. Hade det funnits mer tid hade intervjuer varit ett mycket bra val till syftet i studien. 
Fördelen med intervjuer är att det är lättare att få fram reaktioner och känslouttryck, vilket 
inte kan uppfattas genom att analysera självbiografiska böcker. Om vi hade fått mera tid på 
oss att kunnat utföra intervjuer så hade vi förberett frågor långt innan som vi hade skickat ut 
till de kvinnorna som hade velat ställa upp i vår studie. På så vis hade de kunnat förbereda sig 
och mötet kanske inte hade blivit så känslosamt för dem. I vår studie har vi analyserat tre 
självbiografiska böcker som är skrivna flera år efter kvinnorna genomgick sina behandlingar 
vid bröstcancer och det kan göra att känslor och upplevelser försvinner och ändras och gör det 
svåra att kunna beskrivas (Hartman, 2003). Genom att använda intervjuer så hade det kunnats 
intervjua kvinnor under sina pågående behandlingar. Ihre (1994) hade valt att skriva dagbok 
varje dag under sin sjukdomstid vilket gör att hennes känslor och upplevelser är skrivna 
samma dag som de upplevdes och inte nerskrivna långt efteråt. Vi får följa henne dag för dag 
i hennes självbiografiska bok och upplevelserna är bra beskrivna från när hon var mitt uppe i 
sina behandlingar. Detta gör att vi anser att denna bok är ett bra val för studien då hennes 
upplevelser är nerskrivna samma dag som hon upplevde dem och på så vis har inte 
upplevelserna och känslorna försvunnit, ändrats eller blivit svåra att beskriva. Det valdes att 
inte använda vetenskapliga artiklar som underlag för studien. Om vi hade använt oss 
vetenskapliga artiklar så har redan kvinnornas upplevelser tolkats en gång och därefter tolkas 
de ytterligare en gång till utav oss. Därför valdes det att använda självbiografiska böcker i 
studien istället för vetenskapliga artiklar. I de självbiografiska böckerna får läsaren en större 
inblick i hur kvinnan upplever hela sin subjektiva kropp och en mer personlig beskrivning då 
det ges en djupare inblick i hela kvinnans liv än det som ges i de vetenskapliga artiklarna. 
Holme och Solvang (1986) anser att självbiografiska böcker ger dessa personliga och djupa 
upplevelser som vi är ute efter i vår studie och därför styrks vår uppfattning av att det var rätt 
att välja att analysera självbiografiska böcker gentemot studiens syfte istället för 
vetenskapliga böcker. Resultatet hade kanske blivit annorlunda om vi hade valt att analysera 
vetenskapliga artiklar eftersom det oftast är flera människors upplevelser i en artikel som 
beskrivs som analyseras än vad det är i en självbiografisk bok eftersom det bara är en kvinnas 
upplevelse.  

Att vi just valde de här tre självbiografiska böckerna där kvinnorna berättar själva om sina 
upplevelser gör att vi som läsare verkligen kan förstå hur jobbigt det är att bli av med en 
kroppsdel i samband med bröstcancer. Resultatet bygger på alla tre böckerna men mer på 
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Ullenius (2000) och Ihres (1994) böcker därför att de båda har genomgått en mastektomi. 
Wachtmeister (1997) fick en bröstbevarande kirurgi.  Det som är gemensamt för alla tre 
böckerna är att de beskriver sina upplevelser därför vi valde dessa tre böcker. Nu efteråt hade 
vi inte valt Wachtmeister (1997) på grund av att hon inte hade genomgått en mastektomi och 
hennes upplevelse av sin subjektiva kropp inte är lika tydlig som i de andra två böckerna. Det 
valdes dock att ha kvar boken i analysen då hennes upplevelser av sin subjektiva när hon 
tappade sitt hår vid hennes tilläggsbehandling var upplevelser som bedömdes vara intressanta 
för studiens syfte.  

Sökningen utav de självbiografiska böckerna skedde via Blekinge Tekniska Högskolas 
Bibliotekskatalog LIBRIS. Enligt bibliotekarie på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek så 
finns det väldigt många bibliotekskataloger men LIBRIS är den bästa sökkatalogen för att 
hitta självbiografiska böcker på svenska. Därför anser vi att vår urvalsmetod var lämplig för 
vår studie och syftet.  

Metoden för vår analys är beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Det underlättade att 
ha en analysmetod som var beskriven och lätt att förstå och det ansåg vi att Graneheim och 
Lundman (2004) hade. Det gjorde att analysen fick en bra struktur. Meningsenheterna som 
stämde in på syftet togs ut och analyserades enligt de olika stegen. Det togs ut lite för långa 
meningsenheter till en början. Vilket fick korrigeras. Även vissa meningsenheter som inte 
stämde in på syftet efter noggrannare analys hade tagits ut och fick tas bort. Anledningen till 
att denna analysmetod anses vara lämplig till studien och varit till stor hjälp är för att det var 
lätt att följa gången i de olika stegen och det underlättade för att få en bra struktur i studien.  

Resultatdiskussion 

Studien belyser tre kvinnors upplevelser efter att ha genomgått olika kirurgiska ingrepp och 
tilläggsbehandlingar vid bröstcancer. I resultatet framkommer det att samtliga tre kvinnor 
upplever att de ser på sin kropp på ett nytt sätt efter att de har genomgått ett kirurgiskt ingrepp 
och att deras sociala liv påverkas. Alla tre kvinnorna upplever rädsla att visa sig för andra 
människor och detta påverkar deras vardagliga liv. De genomgår en stor kris där de upplever 
stor sorg och att de blir arga på sitt bröst, de känner sig svikna på sin kropp som blivit 
cancerangripet. Ullenius (2000) upplever mycket ilska, bland annat mot cancerläkaren och 
mot kirurgen som skär bort hennes bröst, men oftast riktas ilskan mot dem som är friska. 
Ullenius (2000) upplever inte bara förlusten av sitt bröst som en förlust av en kroppsdel utan 
även att hon förlorar hälsan, tryggheten och de dagliga rutinerna. Denna kris påverkar deras 
samliv med sina makar. Enligt Cullberg (2003) är dessa reaktioner som sorg, skuldbeläggning 
och ilska som dessa kvinnor upplever reaktioner som är vanliga vid kris. Wachtmeister (1997) 
beskriver hur hon innan hade ett bräckligt förhållande och att när hon sedan får bröstcancer 
orsakar hennes krisreaktioner att steget till skilsmässa blir kortare och slutar med att de skiljer 
sig. För Ullenius (2000) skapar hennes krisreaktioner slitningar i hennes förhållande till 
hennes man men att de klarade ut det och de behövde inte genomgå någon skilsmässa. Detta 
resultat stämmer överens med Dahlberg et al (2003) som anser att förlora ett bröst påverkar 
balansen i livet och tillgång till livet och världen. Även Toombs (1993) anser att förlusten av 
ett bröst för kvinnorna gör att kroppen då bryter samman och bryter kroppen samman så 
bryter tillvaron samman. Enligt Dahlberg et al. (2007) så påverkas hur vi ser på vår subjektiva 
kropp våra sociala relationer. Både Ihre (1994) och Ullenius (2000) känner rädsla för att visa 
sin kropp för andra människor. Ihres (1994) största skräck är att tappa håret och behöva visa 
upp ett kalt huvud för andra människor speciellt sina arbetskamrater. Ihres (1994) skräck över 
att tappa håret är för att hon inte vill visa sig svag inför andras ögon. Enligt hennes egna 
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beskrivningar har hon en högre position på sitt arbete där hon ska visa en stark sida och se bra 
ut i andras ögon. Om hon skulle tappa håret så skulle den starka och snygga sidan försvinna 
och hon skulle se svag ut i andras ögon. Ullenius (2000) skräck handlar mer om att inte vilja 
visa sin kropp i baddräkt eller sommarkläder eftersom hon upplever sin kropp som defekt. I 
en studie av Arman (2006) så framkommer det att människor som har fått en svår diagnos ofta 
får känslor som att de inte längre känner sig hela och känner en skam över sin kropp och inte 
vill visa sin kropp för andra, och det är just det som både Ihre (1994) och Ullenius (2000) 
känner. Både Ullenius (2000) och Ihre (1994) tycker att det känns bra när de får hjälp med att 
ta de där första stegen med att klä av sig, se på sin kropp i spegel, prova kläder, visa sig för 
andra och börja acceptera den nya bilden av sig själv. Detta är något vi som sjuksköterskor 
måste tänka på att vi kan hjälpa patienten att förbättra sin självbild genom att vara med och 
stötta. Genom att hjälpa kvinnorna att våga se och känna på sin kropp får de lättare att 
acceptera det nya bröstet som en del av sin subjektiva kropp. För kvinnorna i vår studie 
upplevde inte det nya bröstet som en del av deras subjektiva kropp och de hade mycket svårt 
att se på sitt bröst och känna på det. Det upplevdes som något främmande och något som inte 
tillhörde kvinnorna.  Kvinnorna känner att de förlorade sin kvinnliga identitet när de 
genomgick ett kirurgiskt ingrepp i bröstet. Ullenius (2000) och Ihre (1994) genomgick en 
mastektomi och berättar mycket om hur de inte längre känner sig som en kvinna på grund av 
att de inte längre har sitt egna bröst kvar. Skillnad finns hos Wachtmeister (1997) som endast 
genomgår ett bröstbevarande ingrepp. Hon upplever inte det bröstbevarande ingreppet så 
traumatiskt då hon inte förlorar hela sitt bröst utan endast gör en bröstbevarande operation. 
För Wachtmeister (1997) är istället den svåra biten att tappa håret. Den stora sorg och kris 
som kvinnorna i vår studie genomgår när de får göra ett kirurgiskt ingrepp kan ju förklaras vid 
att bröst är en så viktig del för kvinnorna. Enligt Cullberg (2003) kan det ske en förlust av den 
kvinnliga identiteten efter att ha förlorat ett bröst på grund av att bröst är en kroppsdel som är 
viktig för upplevelsen av kvinnans identitet. Merleau-Ponty (1999) anser att kroppen är säte 
för upplevelsen av identiteten. Genom människans sinnen att se och höra får varje människa 
en bild av kroppen och världen. Kvinnorna upplever det lättare att acceptera det nya bröstet 
som en del av deras subjektiva kropp och värld när de får hjälp med att se på bröstet och ta på 
det. Merleau- Ponty (1999) anser att alla människor är unika och därför upplever alla 
människor sin kropp på ett unikt sätt. Varje förändring av kroppen måste bli en del av 
människans existens. Kvinnorna i vår studie genomgår stora förändringar av deras kroppar 
som måste bli en del av deras existens. Ullenius (2000), Ihres (1994) och Wachtmeisters 
(1997) syn på sig själva förändras när de fick genomgå ett kirurgiskt ingrepp på grund av 
bröstcancer.  Det är efter att kvinnorna har genomgått ett kirurgiskt ingrepp som de inser hur 
mycket de värdesätter sin kropp. Att varje del på kroppen betyder mycket och att förlora en 
del är en stor sorg, som att genomgå ett dödsfall. Resultatet i vår studie stämmer överens med 
studien av Landmark & Wahl (2002) vars studie visar även den att kvinnor som gått igenom 
ett kirurgiskt ingrepp upplever att de ser sin kropp på ett helt nytt sätt efter operationen. Ihre 
(1994) hade innan hon fått bröstcancer alltid tänk sin kropp som något som var en odelbar 
enhet och när hon sedan får reda på att hennes bröst måste opereras bort så måste hon plötsligt 
börja tänka om och det är det som gör det så svårt att acceptera den nya kroppen. Gemensamt 
för de här kvinnorna är att ingen har tänkt tanken att någon del av kroppen skulle kunna tas 
bort innan de fick bröstcancer. Det var något otänkbart.  
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SLUTSATS 
Denna studie visar att kvinnorna efter att ha genomgått ett kirurgiskt ingrepp och 
tilläggsbehandling i samband med bröstcancer upplevde hur de inte bara förlorade sitt bröst 
utan även förlorade sin kvinnliga identitet. De upplevde det som ett dödsfall att förlora sitt 
bröst. Förlusten av bröstet påverkade deras sociala liv då deras självkänsla och självförtroende 
påverkade dem så de inte längre kände sig attraktiva och inte ville visa sig för andra 
människor. När kvinnorna genomgått en bröstkonstruktion så upplevde de det nya bröstet som 
något som inte tillhörde dem, det var något främmande. Deras syn hade förändrats och de 
insåg då hur mycket de värdesatte sitt gamla bröst, något de inte tänkt på tidigare. Denna 
studie visar att det är viktigt att sjukvårdspersonalen ser hela människan och hennes 
upplevelser, såväl det fysiska, psykiska, emotionella och andliga.  
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