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SAMMANFATTNING 
Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige. 
Årligen får cirka 7000 kvinnor bröstcancer. Att drabbas av bröstcancer innebär en 
rad kroppsliga förändringar som kan uppstå efter operation, strålning och 
cytostatika. Ohälsa och sjukdom innebär ett hot mot kroppen och därmed också ett 
hot mot jaget. Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med bröstcancer 
upplevde sin kropp. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ 
ansats baserad på självbiografiska böcker. Analysen resulterade i fyra 
huvudkategorier som beskriver kvinnornas upplevelser av kroppen: Upplevelsen 
av att identiteten blir förändrad, Upplevelsen av att kroppen känns förändrad, 
Upplevelsen av att bli hotad och sviken av sin kropp samt Den förändrade 
relationen till kroppen. Resultatet visade att de kroppsliga förändringarna ledde 
till att kvinnorna upplevde att deras identitet förändrades. De upplevde att deras 
kvinnlighet blev hotad. Kvinnorna kände även att relationen till bröstet blivit 
förändrad och att de blivit svikna av sin kropp. Tidigare forskning har inte kunnat 
styrka upplevelsen av att relationen till bröstet förändras, därför bör framtida 
forskning undersöka detta.  
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INLEDNING 
Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar och bland kvinnor är bröstcancer den 
vanligaste cancerformen. I Sverige diagnostiseras ungefär 20 kvinnor med 
bröstcancer varje dag (Berg et al., 2007). Att drabbas av bröstcancer innebär en 
rad kroppsliga förändringar som kan uppstå efter operation, strålning och 
cytostatika. För kvinnan kan detta betyda att hon förlorar en del av eller hela sitt 
bröst, får ett ärrat bröst samt förlorar allt sitt hår. Dessa förändringar kan ge 
konsekvenser för kvinnans upplevelse av sin kropp. För att öka förståelsen för 
kvinnor med bröstcancer är detta ett viktigt område att studera. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 
Årligen får cirka 7000 kvinnor och 40 män i Sverige bröstcancer. Sedan 1970-
talet har antalet fall av bröstcancer per 100 000 invånare ökat från cirka 95 till 140 
fall. De personer som drabbas av bröstcancer idag har bättre överlevnadschans 
jämfört med för 40 år sedan. Chansen för överlevnad är idag cirka 70 till 80 
procent fem år efter diagnos (Socialstyrelsen, 2009). Genomsnittsåldern för de 
kvinnor som drabbas av bröstcancer är 60 år (Johansson, 2009). I Sverige 
rekommenderas enligt Socialstyrelsen (2009) screening, vilket innebär 
mammografi med två års mellanrum för kvinnor i åldrarna 40 till 75 år. 
Riskfaktorer för att bröstcancer ska uppstå är bland annat olika livsstilsfaktorer, 
tidig pubertet, tidigare generationens p-piller, hormonbehandlingar, alkohol och 
sent klimakterium. Genetiskt arv inverkar också. I cirka tio procent av fallen är 
den dominerande orsaken arvsanlag. Utveckling av bröstcancer sker dock 
generellt sett till följd av ett samspel mellan flera olika riskfaktorer. I kroppens 
celler sker ständigt förändringar, så kallade mutationer, i arvsmassan i samband 
med att cellerna delas och förnyas. Under denna process klarar cellen normalt av 
att reparera dessa skador. För att cancer ska uppstå krävs att ett flertal mutationer 
sker i en cell där viktiga funktioner för delning och tillväxt skadas. Detta 
resulterar i en cancercell som delar sig onormalt ofta. Enligt Brändén (2007) sker 
då en tillväxt av celler som bildar en tumör. Socialstyrelsen (2009) skriver att det i 
tumören fortlöpande uppstår ett stort antal skador och förändringar i cellernas 
arvsmassa, vilket resulterar i att tumören blir än mer elakartad. Tumören växer 
sedan in i omkringliggande vävnad (Brändén, 2007). En bröstcancerdiagnos ställs 
vanligen genom trippeldiagnostik (Bergh et al., 2007). Denna innefattar klinisk 
undersökning, mammografi samt vävnadsprov. Vid den kliniska undersökningen 
undersöker läkaren kvinnans bröst och armhåla. Mammografi innebär att en 
bröströntgen genomförs. Vävnadsprov utförs med en tunn nål, varvid celler sugs 
ut från den misstänkta förändringen och analyseras. Vid fynd av cancerceller 
planeras patientens kommande behandling. Det finns flera olika behandlingar av 
bröstcancer. En av dessa är operation av bröstet. Vanligaste operationen är så 
kallad bröstbevarande kirurgi, vid vilken tumören tas bort men den största delen 
av bröstet behålls. I vissa fall kan en mastektomi behöva genomföras. En 
mastektomi innebär att hela bröstet opereras bort för att få bort så stor del av 
tumören som möjligt. Vid metastasering i lymfkörtlarna genomförs även en 
axillärutrymning, som innebär att lymfkörtlar i armhålan tas bort (ibid.). Två 
andra behandlingsmetoder är strålbehandling och cytostatika. Bieffekter av 
strålningsbehandlingen är ömhet och rodnad av det bestrålade hudområdet. Med 
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cytostatikabehandlingen följer bieffekter som infektionskänslighet, illamående, 
kräkning samt att all kroppsbehåring tappas (Brändén, 2007). 

Teoretisk referensram 

Subjektiv och levd kropp  
Människan lever och existerar i sin livsvärld samt upplever välbefinnande och 
lidande genom den subjektiva och levda kroppen. Människans kropp är inte enbart 
ett rumsligt objekt, utan en subjektiv kropp med minnen, upplevelser och känslor 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

Människan ”har” alltså inte en kropp, utan ”är” sin kropp (Dahlberg et al., 2003, 
s. 42). 

En förändring på grund av ohälsa, sjukdom eller lidande innebär alltid en 
förändring i upplevelsen av livsvärlden, jaget samt kroppsbilden (Toombs, 1992). 
Toombs menar att kroppen och jaget är ett. Därför innebär ett hot mot kroppen i 
form av ohälsa och sjukdom därmed också ett hot mot jaget. Hot mot kroppen i 
form av sjukdom eller ohälsa kan också leda till reflektion över den subjektiva 
kroppen. Denna reflektion kan i sin tur leda till en upplevd separation mellan jaget 
och kroppen, där kroppen blir objekt och jaget subjekt (ibid.).  

Livsvärld 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är livsvärlden en människas upplevelser och 
erfarenheter, allt hon upplever i sitt liv. Livsvärlden är verkligheten som 
människan lever i och omedvetet tar för given (Bengtsson, 1998). Dahlberg et al., 
(2003) menar att det innefattar allt från andliga upplevelser och tankar till 
vardagliga sysslor och händelser. Det är det vi tycker och tänker, älskar och hatar; 
i livsvärlden söker vi efter meningen med livet. 

Lidande och välbefinnande 
Dahlberg et al. (2003) beskriver lidande och välbefinnande som något naturligt 
förekommande i människans liv. Dessa behöver inte vara varandras motsatser 
utan kan förekomma samtidigt. En person med sjukdom eller ohälsa kan känna 
lidande på grund av sin sjukdom men samtidigt känna välbefinnande. Det finns 
olika former av lidande. Livslidande uppkommer på grund av allt för stor stress 
orsakad av olika händelser och situationer. Sjukdomslidande uppkommer på 
grund av ohälsa eller sjukdom och kan ge upphov till kroppsliga symtom samt 
känslor av förlust av kontroll, förtvivlan, ensamhet, hopplöshet och skam (ibid.).  

Tidigare forskning 
Helms, O´heas och Corsos (2008) studie visar att behandling av bröstcancer 
påverkar kvinnan både fysiskt och psykiskt. De problem kvinnor med bröstcancer 
kan ha gällande sin kroppsuppfattning efter fysiska förändringar kan påverka den 
psykiska hälsan. Wainstock (1991) menar att förändringar i utseendet, såsom 
håravfall upplevs som svårt att hantera. Förlust av ett bröst kan störa kvinnans syn 
på sin identitet, kropp, självkänsla samt självförtroende (Helms et al., 2008). Vissa 
kvinnor som opererats för bröstcancer känner sig obekväma med att visa brösten 
för sin partner (Ogle & Ullstrup, 2006). Enligt Landmark och Whal (2002) och 
Khan et al. (2000) vill kvinnor som förlorat ett bröst ofta dölja bröstet och dra sig 
undan. Helms et al. (2008) menar att till skillnad från andra cancerformer medför 
bröstcancer ofta viktuppgång istället för viktnedgång. Viktuppgången kan i sin tur 
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leda till att kvinnan får en sämre självkänsla. En studie av Pelusi (2006) visar att 
kvinnor som genomgått behandling av bröstcancer oroar sig för att få återfall. 
Denna oro leder till förändringar i hur de upplever kroppen. Rosedale och Fu 
(2010) visar att kvinnorna upplever att de blivit hypokondriska, då olika 
kroppsliga symptom skapar rädsla för att cancern skall återkomma.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever sin kropp, 
under och efter behandling. 
METOD 
Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på 
självbiografiska böcker. Denna metod innebär enligt Graneheim och Lundman 
(2004) att tolkningen av texten bör ske med hänsyn till personens 
levnadsförhållanden, tolkningen blir då mer tillförlitlig. Enligt Polit och Beck 
(2004) är den kvalitativa ansatsen lämplig för analys av människors upplevelser.  

Urval 
Inklusionskriterier för studien var att det skulle vara svenska kvinnor i åldrarna 50 
till 70 år som drabbats av bröstcancer och som själva skrivit om sina upplevelser. 
Exklusionskriterier för studien var att böckerna ej skulle vara skrivna tidigare än 
år 2000. Män med bröstcancer har exkluderats ur studien.  

Datainsamlingsmetod 
Sökning utfördes i Libris bibliotekskatalog samt Karlskrona bibliotekskatalog, 
även manuell sökning utfördes vid Karlskrona bibliotek (bilaga 1). Vid sökning i 
Libris användes först sökordet ”bröstcancer”, vilket resulterade i 695 träffar. 
Sökningen avgränsades med följande kriterier: självbiografiska böcker skrivna på 
svenska från och med år 2000. Utav antalet träffar på Libris fanns fyra böcker 
tillgängliga på Blekinge Tekniska Högskola. Vid sökning i Karlskrona 
bibliotekskatalog användes sökordorden ”bröstcancer” och ”självbiografi”. 
Avgränsning skedde med avseende på att böckerna skulle vara skrivna på svenska 
samt ej vara äldre än tio år. Sökningen resulterade i en träff. Därefter gjordes en 
manuell sökning vid Karlskrona bibliotek. De hyllor som innehöll självbiografier 
genomgicks varvid åtta böcker hittades. De böcker som var äldre än år 2000 
exkluderades, därefter blev tre böcker kvar. Den manuella sökningen samt 
sökningar i bibliotekskataloger resulterade i sammanlagt åtta böcker. Dessa 
genomlästes för att se vilka som kunde vara relevanta för studiens syfte. Tre 
böcker var relevanta för syftet varvid en bok valdes bort på grund av studiens 
tidbegränsning. Två självbiografiska böcker utgjorde analysenheter (bilaga 2). 

Analys 
De självbiografiska böcker som användes i studien analyserades med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats av Berg och Welander Hansson 
(2000) samt Burnard (1996), beskriven av Graneheim och Lundman (2004). En 
induktiv ansats innebär att en förutsättningslös analys utförs, vilket är lämpligt när 
människors upplevelser ska studeras (ibid.). Den innehållsanalys som användes 
för studien var av latent karaktär. Enligt Kondracki, Wellman och Amundson 
(2002) innebär en latent analys att textens innehåll tolkas och förståelsen 
fördjupas därmed för textens underliggande mening (ibid.) Böckerna lästes 
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igenom ett flertal gånger för att få en övergripande förståelse för innehållet. 
Böckerna lästes först enskilt och därefter gemensamt varvid diskussion fördes om 
innehållet. Med hänsyn till kringliggande text och sammanhang valdes 
meningsbärande enheter ut. De meningsbärande enheterna granskades ett flertal 
gånger för att säkerställa att de svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna 
kondenserades, vilket innebär att de kortades ner för att få en mer överskådlig och 
hanterbar text. Det centrala innehållet i enheterna bevarades för att resultatet 
skulle bli tillförlitligt. Den kondenserade texten abstraherades och försågs med 
koder. Koderna var kortfattade meningar som representerade de meningsbärande 
enheterna. Kondenseringen skedde med hänsyn till de meningsbärande enheterna 
och det sammanhang de befann sig i. Texten kodades gemensamt till en början för 
att se att kodningen utfördes på samma sätt. Efter att ha enats om arbetssätt 
genomfördes kodningen enskilt. Vid svårigheter att koda texten fördes 
reflekterande diskussioner om materialet. Därefter genomlästes samtliga koder 
gemensamt för att säkerställa att de representerade det centrala innehållet i de 
meningsbärande enheterna. Koderna sorterades i grupper, där koder med likartat 
innehåll bildade subkategorier. Subkategorierna sammanfördes därefter i grupper 
om liknande innehåll som sedan bildade huvudkategorier. Dessa huvudkategorier 
utgjorde resultatet som svarade mot studiens syfte (bilaga 3).  

RESULTAT 
Resultatet sammanfattas med ett tema: Kvinnors upplevelse av den subjektiva 
kroppen under och efter behandling av bröstcancer. Resultatet presenteras med 
hjälp av huvudkategorier och subkategorier. Dessa redovisas nedan i tabell 1. 
Citat finns med för att förtydliga resultatet. 

Tabell 1. 

Tema Kvinnors upplevelse av den subjektiva kroppen under och efter 
behandling av bröstcancer 

Huvudkategori Upplevelsen 
av att 
identiteten 
blir 
förändrad, 

Upplevelsen 
av att 
kroppen 
känns 
förändrad 

Upplevelsen 
av att bli 
hotad och 
sviken av 
sin kropp 

Den 
förändrade 
relationen 
till kroppen 

Subkategori Förlusten av 
hår hotar 
den 
kvinnliga 
identiteten. 
Förlusten av 
ett bröst 
hotar den 
kvinnliga 
identiteten. 
Det 
förändrade 
bröstet 
hotar 
identiteten 

 Upplevelsen 
av att bli 
sviken av 
sin kropp. 
Upplevelsen 
av att 
kroppen var 
hotfull 
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Kvinnors upplevelse av den subjektiva kroppen under och efter behandling 
av bröstcancer  

Upplevelsen av att identiteten blir förändrad 

Förlusten av hår hotar den kvinnliga identiteten 
Den ena kvinnan förmedlade hur hennes midjelånga hår utgjorde en del av hennes 
kvinnlighet, hon ansåg att det var en viktig del av hennes identitet.  

Jag drog av en tuss och när jag väl hade börjat kunde jag inte sluta. Där stod jag 
med hunden långt ute på fältet och drog loss stora tussar av mitt hår. Det var 
vidrigt (Törnqvist & Almström, 2006, s. 38).  

Då kvinnan var van vid sitt långa hår tänkte hon att förlusten av håret skulle bli 
mer lätthanterlig om hon klippte sig kort. Kvinnan längtade till den dag då hennes 
hår växt ut igen och hon kunde återfå sin kvinnlighet. När håret började komma 
tillbaka reflekterade hon därför, mer än hon gjort innan, över hur håret växte på 
huvudet och kroppen. Hon märkte hur håret växte snabbare på sidorna än mitt 
uppe på huvudet. Även håret på benen och hakan hade kommit tillbaka och hon 
förundrades över att det växte snabbare där än på huvudet. Överlag kände hon att 
det var skönt att se att håret på huvudet var på väg tillbaka och hon såg fram emot 
när det kunde tas för en riktig frisyr. Först hade hon bestämt sig för att ha en 
kortare frisyr i fortsättningen men nu kände hon att hon ville ha det så långt det 
bara gick. Kvinnan ville kunna stå ute i blåsten, med vind i håret, utan att behöva 
vara rädd för att håret skulle flyga iväg.  

Endast den ena kvinnan genomgick cytostatikabehandling och mastektomi. Den 
andra kvinnan genomgick bröstbevarande kirurgi och upplevde inte att hennes 
kvinnlighet var hotad. Hos den kvinnan som genomgick både 
cytostatikabehandling och mastektomi användes både peruk och bröstprotes. 
Peruken var det första tillbehöret som kvinnan använde sig av. Hon hade svårt att 
anpassa sig till den. Hon upplevde det som psykiskt tungt att sätta på sig peruken 
framför spegeln på morgonen. Peruken var obekväm och hamnade lätt på sned i 
det vardagliga livet. Kvinnan kände att hon var i behov av nya kläder men hon 
ville inte utsätta sig för att bli ertappad i omklädningsrummet med peruken på 
sned och med sin protes. Hon kände en längtan till den dagen hon kunde tvätta sin 
peruk för sista gången och gömma undan den för alltid.  

Förlusten av ett bröst hotar den kvinnliga identiteten 
På samma sätt som kvinnan var rädd för att visa sig utan sin peruk visar hon en 
rädsla av att någon ska se henne med bara ett bröst. En förlust av bröstet skulle för 
henne innebära att hon inte ville visa sig utan en protes.  

Jag visste att om jag blev berövad mitt bröst så ville jag inte visa mig utan en 
protes, en lös grej att lägga i behån (Törnqvist & Almström, 2006, s. 69). 

Behovet av kvinnlighet visade sig tydligt när en av kvinnorna bad sin läkare att 
göra ett snyggt ärr. När hon fick se ärret efter operationen kände hon sig nöjd med 
hur det såg ut. Behovet av kvinnlighet visade sig även när kvinnan skulle börja 
motionssimma. Kvinnan gick och köpte en baddräkt med en ficka för protesinlägg 
för att hon ville att bysten skulle se bra ut. Hon hade dock svårt att hitta en protes 
som kändes bra, antingen var de för tunga eller för lätta och det var svårt att uppnå 
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en jämvikt med det friska bröstet. Det var viktigt för kvinnan att hitta en protes 
med bra följsamhet. Med hjälp av en sjuksköterska fick hon en behå med ett 
inlägg och hon upplevde det som att det kändes väldigt bra. Då hon hade haft 
svårt att anpassa sig till sin protes ville hon ta bort det friska bröstet och göra en 
rekonstruktion av båda brösten för att få två likadana bröst.  

Det förändrade bröstet hotar identiteten 
Den ena kvinnan upplevde svårigheter med sin protes och sin peruk medan den 
andra kvinnan i stället beskrev hur hennes identitet förändrades av hur hennes 
bröst såg ut efter den bröstbevarande kirurgin. Hon kände sig som en ”cancerian”. 
Utanpå kläderna kunde ingen se att hon hade cancer, men ”cancerianen” blev 
synlig när hon tog av sig kläderna och ärren efter operationen syntes. Kvinnan 
ville dölja sin cancer och bete sig normalt, som om allt var som vanligt. Hon 
kände sig skyddslös och ville inte att vem som helst skulle se henne.  

Glo inte på mig, vill ni se mig falla samman, vill ni se vilket besked jag har fått, vill 
ni se mitt ansikte krackelera, vill ni se min CANCER? (Klingspor, 2010, s. 18).  

Upplevelsen av att kroppen känns förändrad 
Hos båda kvinnorna fanns en upplevelse av att kroppen kändes förändrad, både på 
grund av själva tumören men också av behandlingarna. En av kvinnorna 
genomgick cytostatikabehandling, vilket medförde kroppsliga förändringar. Hon 
tappade bland annat sina ögonfransar, vilket medförde en annorlunda känsla av 
hur ögonlocken gick ihop helt när hon blinkade. Hon hörde också ett ljud varje 
gång hon blinkade. Cytostatikabehandlingen medförde också håravfall från hela 
kroppen samt rodnad i ansiktet och värmekänsla i kroppen. När hon blev svettig 
upplevde hon hur fukt lade sig på hennes hårlösa och varma hud vilket resulterade 
i obehag. I samband med cytostatikabehandlingen fick kvinnan en port-á-cath 
inopererad. Denna orsakade henne stort obehag, då den kändes obekväm och som 
om den vuxit fast i kroppen. Dessutom bidrog den till att kvinnan kände sig 
begränsad, sjuk och omänsklig.  

Det var som i en science fictionserie på tv. Jag hade fått ett chip implanterat 
(Törnqvist & Almström, 2006, s. 40). 

En annan upplevelse som fanns hos kvinnorna av att kroppen kändes förändrad, 
var upplevelsen av att tumören i bröstet tog över resten av kroppen. En av 
kvinnorna upplevde att hon var inspärrad i sitt bröst och att kroppen blev hennes 
ständiga fokus. Tidigare hade hon uppfattat kroppen som sitt hem men nu 
upplevde hon snarare att det var cancern som hade den rollen. Detta gjorde att hon 
kände sig främmande för sig själv och som om något främmande tagit över hennes 
kropp. Hon upplevde cancern som ett dött ting, vilket gjorde att även resten av 
kroppen kändes död.  

Upplevelsen av att bli hotad och sviken av sin kropp 

Att bli sviken av sin kropp 
Upplevelsen av att ha blivit utsatt för ett svek av kroppen framträdde tydligt hos 
den ena av kvinnorna. Hon upplevde bröstcancern som ett svek eftersom den 
innebar ett hot om död, som dessutom kom från hennes egen kropp.  
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Den här gången kom döden inifrån henne, det gick plötsligt åt helvete där inne, 
cellerna blev galna utan att hon märkte det, tills galenskapen blev en knöl att 
känna med handen. Hon är med döden vart hon går (Klingspor, 2010, s. 85). 

Kvinnan upplevde även att cancern svek henne då den tog hennes oskuld genom 
att ta bort den känsla av odödlighet som hon tidigare haft. 

Cancern tog min oskuld. Har man varit dödshotad inifrån sin egen kropp, då 
försvinner något. Oskulden. Vilken sorts oskuld? Dödens oskuld (Klingspor, 2010, 
s. 85).  

Denna förlorade oskuld medförde en ovisshet inför framtiden. Hon upplevde att 
kontrollen över hennes framtid nu fanns hos bröstet snarare än hos henne själv.  

Att bli hotad av sin kropp 
Cancerbröstet upplevdes av en av kvinnorna som hotfullt. Hon var rädd att 
cancern skulle spridas och smitta resten av kroppen. Den andra kvinnan upplevde 
en ökad medvetenhet om kroppens signaler. Smärtförnimmelser skapade rädsla 
och medförde en upplevelse av att kroppen inte var tillförlitlig. 

Jag var ganska säker på att det onda i nacken kom från stavgången, det trodde jag 
för det mesta, även om jag ibland trodde att det istället var en tumör. Han var lite 
jobbig, den där lille djävulen som satt på min axel och tjatade. Det var svårt att bli 
av med honom (Törnqvist & Almström, 2006, s. 138). 

Den förändrade relationen till kroppen 
En av kvinnorna beskrev hur hon hade en relation till bröstet, en relation som 
förändrades under sjukdomstiden. I samband med olika behandlingar upplevde 
hon att hon blev reducerad till ett objekt. När hon vid sitt första sjukhusbesök 
genomgick mammografi kände hon sig reducerad till ett bröst. Även vetskapen 
om den kommande operationen föranledde en känsla av objektifiering. Kroppen 
betraktades som ett värdelöst och trasigt objekt som krävde lagning. Även en 
känsla av att det var synd om kroppen, framför allt om brösten, förmedlades. 
Kvinnan kände ömhet för bröstet och tyckte synd om det eftersom det var sjukt. 
Hon försökte trösta bröstet samtidigt som hon uttryckte förvåning över den ömhet 
hon kunde känna.  

[…] kanske kan hon älska cancern i sitt bröst, hon har till och med för en sekund 
känt ömhet för cancern, lilla älskade cancern, just för att den är hatad måste hon 
älska den (Klingspor, 2010, s. 41). 

Kvinnorna hade svårt att känna samhörighet med sina bröst. Den ena kvinnan 
upplevde att bröstet redan innan mastektomin var borta från hennes kropp. 
Samtidigt kände hon att hon var mer än bara sitt bröst. Den andra kvinnan 
upplevde att bröstens betydelse förändrats; från att vara som vilken del av kroppen 
som helst till den del som representerade död. Hon förändrade sitt beteende i 
vardagen för att slippa se brösten. Hon undvek att titta på dem i spegeln och var 
noga med att ha dem täckta. Hon började uppleva båda brösten som främmande 
och hon försökte distansera sig från dem. Brösten var avskyvärda samtidigt som 
de var en del av henne.  

[…] hon undviker brösten, brösten är pesten och samtidigt huvudpersonen i den 
här historien (Klingspor, 2010, s. 19). 
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Efter strålningens sista dag framträdde en skiftning i attityden till hennes bröst. 
Hon var fri från cancern och försökte inleda ett nytt samarbete med det ärrade 
bröstet. Hon försökte återskapa relationen och återfinna samhörighet och vänskap 
till bröstet. Detta försökte hon göra genom att umgås med sitt bröst genom att ta 
skogspromenader, läsa böcker, skriva, ligga på stranden och smeka bröstet. Hon 
upplevde att bröstet var närvarande i dessa handlingar och att hon och bröstet 
började läka och blev lyckliga av detta. Hon hade inlett ett nytt samarbete med sitt 
bröst och de tog en dag i taget.  

Nu är det bara hon och bröstet kvar, och tillstånden skiftar inte lika fort, 
känslornas berg och dalbana är över. Bröstet och hon lunkar fram dag för dag som 
vilket liv som helst (Klingspor, 2010, s. 92). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes och självbiografiska böcker valdes. 
Van Manen (1990) skriver att för att förstå en persons livsvärld fungerar 
självbiografier som ett utmärkt material att studera. Med detta i åtanke valdes 
självbiografiska böcker att analysera. Kvale (1996) anser däremot att för att få en 
full förståelse för en persons livsvärld bör intervjuer göras. Anledningen till att 
denna metod inte har valts är på grund av att intervjuer är tidsmässigt krävande 
och kostsamma. Det skulle även vara etiskt tveksamt att utföra intervjuer på grund 
av otillräckliga erfarenheter hos studenter på kandidatnivå av att möta kvinnor 
med bröstcancer. Valet att inte använda vetenskapliga artiklar motiverades med att 
en tolkning av kvinnornas upplevelser redan skett, vilket skulle resultera i att en 
andra tolkning måste genomföras. Detta skulle kunna medföra att innehållets 
centrala del då gå förlorad. En svaghet i studien är att två kvinnor ger ett begränsat 
underlag. Ett flertal böcker samt ett urval som inkluderade män, olika etniska 
grupper samt olika åldersgrupper hade kunnat ge ett mer nyanserat resultat samt 
ökat trovärdigheten i studien. 
 
Sökningen i Libris bibliotekskatalog och Karlskrona bibliotekskatalog gav många 
träffar vid användning av sökordet ”bröstcancer”. Med hjälp av avgränsningar 
kunde antalet begränsas till ett antal som var mer hanterbart. För att utöka 
sökningen gjordes även en manuell sökning på Karlskrona stadsbibliotek. Vid 
denna sökning hittades böcker som inte framkom vid sökningen i 
bibliotekskatalogerna. Detta skulle kunna bero på bibliotekets indexering. Vid 
sökning i Libris tillstötte svårigheter då en av böckerna inte var katalogiserad som 
självbiografisk. Efter kontakt med bibliotekarie framkom det att boken ”Stängt 
pga hälsosjäl” i Libris bibliotekskatalog klassades som skönlitteratur. Därför 
kontaktades författaren A. Klingspor (personlig kommunikation, 2 februari, 2011) 
som berättar att hon inte själv satt någon etikett på boken då hon inte tycker om att 
placera sina böcker i fack. Hon anser dock att det är en självbiografisk bok då 
boken handlar om hennes egna upplevelser av att leva med bröstcancer. Hon 
menar att den framför allt skildrar den process som pågick i hennes inre. Efter 
detta samtal, samt efter upptäckten att boken i Karlskronas stadsbibliotek 
indexeras som självbiografisk, fattades beslut om att boken skulle behållas i 
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studien. Efter att ha läst igenom böckerna gjordes bedömningen att två böcker 
skulle kunna analyseras.  

De självbiografiska böcker som ingår i studien har granskats utifrån kriterierna att 
personerna i böckerna själva skulle ha skrivit dem. Böckerna skulle även erbjuda 
tillräckligt material för att kunna svara mot studiens syfte. I studien inkluderades 
endast svenska böcker för att inte riskera att bristande språkkunskaper skulle 
kunna påverka analysen. Dessutom menar Holloway och Wheeler (1996) att en 
textanalys förenklas om den som utför analysen har förståelse för berättelsens 
kontext och språkbruk. En text som analyseras bör tolkas utifrån de livsvillkor och 
kultur som berättaren lever i (Graneheim & Lundman, 2008). Av samma 
anledning exkluderades böcker skrivna före år 2000.  

Den analysmetod som användes var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 
ansats inspirerad av Graneheim och Lundman (2008). Denna metod anses vara 
lämplig då dess utgångspunkt är en förutsättningslös analys vars syfte är att skapa 
förståelse för människors upplevelser. Eftersom materialet enligt Forsberg och 
Wengström (2008) genomgår en tolkningsprocess kan studiens resultat påverkas 
av vem som utför tolkningen och analysen. Graneheim och Lundman (2008) anser 
dock att flera olika tolkningar av en text kan vara giltiga. Under analysarbetet var 
de tolkningar som skedde i hög grad överensstämmande vilket underlättade 
analysen. Enligt Polit och Beck (2004) skall tolkningen av materialet under 
studiens gång granskas med eftertänksamhet och noggrannhet samt alternativa 
tolkningar övervägas (ibid.). Detta genomfördes genomgående under studiens 
gång, genom att fortlöpande granska och utvärdera den analys och de tolkningar 
som gjorts.  

Svårigheter med analysarbetet var framför allt att utföra kategorisering. Koder 
som ska sammanföras till kategorier skall enligt Graneheim och Lundman (2004) 
vara närbesläktade inom kategorin, men skilja sig från andra kategorier. Den text 
som skulle kategoriseras förmedlade upplevelser av olika slag. Dessa upplevelser 
var ofta närbesläktade med varandra och därför svåra att placera i kategorier. 
Detta problem löstes genom att under hela processen under studiens gång återgå 
till analysens olika delar och omvärdera tolkningar som gjorts. Dessutom lades 
tonvikt på att ta hänsyn till den kontext som de meningsbärande enheterna befann 
sig i. Under denna process utvärderades materialet med hänsyn till studiens syfte, 
varvid stora mängder text uteslöts ur analysen. Analysarbetet utfördes hela tiden 
nära den ursprungliga texten för att kunna identifiera det centrala innehållet i 
textmaterialet. Därmed framkom information och mönster tydligare och 
analysarbetet utvecklades och resulterade i färdiga kategorier.  

Inga inklusionskriterier fanns gällande vilka behandlingar kvinnorna skulle ha 
genomgått. Studien kan eventuellt upplevas splittrad på grund av detta. Studiens 
syfte skulle kunna vara mer avgränsat för att förtydliga resultatet genom att till 
exempel endast inkludera kvinnor med likvärdig behandling.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplevde sin kropp. 
Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan fysiska förändringar 
och förändrad kroppsuppfattning. Resultatet visar att den förändrade kroppen 
påverkar kvinnligheten, identiteten samt relationen till kroppen.  
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I resultatet framgår att de kroppsliga förändringar som bröstcancer medför kan 
hota den kvinnliga identiteten. Det framgår att kvinnor ser sitt hår som en viktig 
del av kvinnligheten och att det är en svår upplevelse att förlora håret. Helms et al. 
(2008) styrker detta och skriver att håret ses som en symbol för kvinnlighet och 
skönhet. Förlusten av huvudhår är förknippat med förlust av attraktivitet och 
sexualitet samt negativ kroppsuppfattning. Studien visar även att frisyren för 
många kvinnor är en stor del av kvinnans identitet och detta kan bli påverkat vid 
förlust av håret. 

Kvinnor kan enligt resultatet uppleva att de inte vill visa sig med bara ett bröst. 
Bröstet förknippas med kvinnlighet och kvinnorna vill inte uppfattas som 
oattraktiva. Detta bekräftas av Ogle och Ullstrup (2006) som skriver att brösten 
symboliserar kvinnlighet, attraktivitet och sexualitet. De skriver även att kvinnor 
med bröstcancer löper en högre risk att utveckla negativ kroppsuppfattning. Detta 
bekräftas av Toombs (1992) som skriver att när en kvinna lider av ohälsa eller 
sjukdom, genererar det en förändring i kroppsbilden och jaget. 

Studiens resultat visar att kvinnor kan uppleva en ökad medvetenhet om kroppens 
signaler. Smärtförnimmelser skapar rädsla vilket bidrar till känslan av att kroppen 
inte är tillförlitlig. Pelusi (2006) visar att kvinnor efter behandling av bröstcancer 
är oroliga för att få återfall, vilket leder till att deras upplevelse av kroppen 
förändras. Kvinnorna upplever enligt Rosedale och Fu (2010) att de blir 
hypokondriska då symptom från kroppen tolkas som om cancern återkommit. 
Langellier och Sullivan (1998) påpekar att bröstcancer bidrar till en ökad 
kroppsmedvetenhet hos kvinnor oavsett vilken behandling de genomgått. Enligt 
Toombs (1992) leder sjukdom till reflektion över den subjektiva kroppen. 
Thomas-MacLean (2005) menar att detta är handikappande då en naturlig 
hållning av en oreflekterad upplevelse av kroppen går förlorad. Dahlberg et al. 
(2003) visar att detta också innebär att tillgången till världen och livet går 
förlorad, genom att både kroppen och tillvaron blir skör och kommer i obalans 
med varandra.  

Bröstcancer kan enligt resultatet leda till att kvinnor börjar uppleva kroppen som 
dödlig, vilket upplevs som om en oskuld går förlorad. Rosedale och Fu (2010) 
bekräftar detta och visar i sin studie att kvinnor upplever att de aldrig kommer 
kunna känna likadant för sig själva och sina kroppar igen. Studien visar också att 
de upplever att de förlorat en oskuld, i den meningen att de aldrig kan bli sig 
själva igen. Enligt Petronis et al. (2003) upplever kvinnorna att kroppen som en 
helhet försvinner och att den aldrig kan bli som vanligt igen. Toombs (1992) visar 
att ohälsa och sjukdom gör att kroppen omvandlas och blir till en ny kropp som är 
angripen och sjuk. Kroppen upplevs som varaktigt skadad. Enligt Toombs leder 
detta till känslor av kaos, oordning och tumult i livsvärlden.  

Resultatet visar att kvinnor kan uppleva att de blivit utsatta för ett svek från sin 
kropp. Detta bekräftas av Rosedale och Fu (2010) som i sin studie funnit att 
kvinnor med bröstcancer kan uppleva att de blivit förrådda av kroppen och att den 
inte längre är tillförlitlig. Enligt Toombs (1992) beror denna känsla på att man 
inte kan göra skillnad på kroppen och jaget. Kroppen är jaget, och då kroppen är 
hotad innebär det även att jaget är hotat. Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär 
sjukdom ett angrepp på kvinnans subjektiva kropp. Detta gör att man inte längre 
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kan lita på sin kropp vilket kan upplevas som ett existentiellt hot. Detta ger 
upphov till lidande (Dahlberg et al., 2003).  

Enligt resultatet kan kvinnor känna ömhet för sin sjuka kropp och framför allt för 
brösten. Samtidigt uttrycks förvåning över denna ömhet. Enligt Rancour och 
Brauer (2003) kan denna ömhet och kärlek bidra till att kvinnorna kan uppnå en 
känsla av helhet igen. Kvinnorna kan därmed lättare acceptera den nya kroppen. 
Detta är en form av process för att återfinna sin identitet. Dahlberg et al. (2003) 
visar att man måste känna respekt och omtanke för sig själv för att kunna uppleva 
att man är en hel människa. Det är också viktigt för att man ska kunna känna 
välbefinnande.  

Resultatet visar att förändringarna i kroppen kan påverka kvinnors relation till sin 
kropp och sitt bröst. En av kvinnorna i undersökningen försökte först distansera 
sig från sitt bröst. Så småningom försökte hon återfinna vänskapsbanden till 
bröstet. Hon gör vardagliga saker vilket hon upplever hjälper henne med detta. 
Det kan betraktas som en läkeprocess i vilken vänskap med bröstet återfinns 
vilket leder till lycka.  

Förslag till vidare forskning och klinisk verksamhet 
Studien visar att kvinnors upplevelse av kroppen i hög grad förändras tiden efter 
bröstcancerbeskedet och under behandlingens gång. Hela identiteten, men kanske 
framför allt den kvinnliga, påverkas. Det finns både likheter och olikheter i hur de 
två kvinnorna i studien upplever sin kropp. Vad beror de på? Hur påverkar 
faktorer som till exempel information och stöd från vårdpersonal, socialt nätverk, 
ålder, självbild och självkänsla samt kultur? Dessa olikheter skulle vara intressant 
att ytterligare studera. 

Ett intressant fynd som framkom i resultatet visar hur en av kvinnorna upplever att 
hon har en relation till sitt bröst. Denna relation förändras från att vara en 
vänskaplig relation till att bli en ansträngd relation där bröstet upplevs som något 
avskyvärt. I slutändan försöker kvinnan återfinna den goda relationen till bröstet. 
Detta försöker hon åstadkomma genom att göra saker som hon tycker om, så som 
att ligga på stranden, läsa och gå i skogen. Detta sätt att betrakta och tala om sitt 
bröst på - som något man har en relation till – har inte kunnat styrkas av tidigare 
forskning. Därför skulle det vara intressant att utföra empiriska studier med 
intervjuer för att undersöka kvinnors förhållningssätt till sina bröst.  

Enligt studien innebär bröstcancer att kvinnans upplevelse av kroppen genomgår 
en irreversibel förändring. Upplevelsen av att inte veta hur man ska bli hel igen 
och att aldrig kunna bli sig själv igen framkom tydligt i resultatet. Det skulle vara 
intressant att undersöka hur vårdpersonal kan stödja kvinnan i denna process. 
Sådan forskning skulle kunna användas för att utforma vårdprogram med 
utgångspunkt i kunskapen om vårdvetenskapliga begrepp som subjektiv kropp, 
livsvärld, välbefinnande och lidande.  
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Sökväg för självbiografiska böcker 

 

 

Manuell sökning Karlskrona bibliotek  

Sökväg: Hyllplan med självbiografier Antal träffar: 8 

Avgränsning: fr.o.m. år 2000 Antal träffar: 3 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sökning i Karlskrona bibliotekskatalog  

Sökord: Bröstcancer Antal träffar: 32 

Avgränsning: Bokformat Antal träffar: 28 

Avgränsning: Biografier Antal träffar: 1 

Sökning i Libris  

Sökord: Bröstcancer Antal träffar: 695 

Avgränsning: Bokformat Antal träffar: 355 

Skrivna på svenska Antal träffar: 199 

Avgränsning: Biografier Antal träffar: 25 

Avgränsning: fr.o.m. år 2000 Antal träffar: 15 

Avgränsning: Tillgängliga på BTH Antal träffar: 4 
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Bilaga 2. 
Sammanfattning av böckerna 

Min version av vården: 
Almström (2006) upptäcker en dag en förändring i bröstet. Hon är kommunalråd, 
hustru och mor när hon får diagnosen bröstcancer. Boken beskriver hennes 
upplevelser i samband med diagnos, mastektomi och cytostatikabehandling.  

Stängt pga hälsosjäl: 
Klingspor (2010) upptäcker en dag en knöl i sitt bröst. I nära fyra månader 
förnekar hon dess existens, varefter hon går till läkare och diagnostiseras med 
bröstcancer. Boken beskriver hennes upplevelser i samband med diagnos, 
bröstbevarande kirurgi och strålning.  
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Bilaga 3.  
Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori Tema 

Jag visste att om jag 
blev berövad mitt 
bröst så ville jag inte 
visa mig utan en 
protes, en lös grej att 
lägga i bh.  

Om hon blev 
berövad sitt bröst 
så ville hon inte 
visa sig utan en 
protes. 

Rädsla för 
att bli 
okvinnlig. 

Förlusten av ett 
bröst hotar den 
kvinnliga 
identiteten 

Upplevelsen av att 
identiteten blir 
förändrad 

Kvinnors 
upplevelse 
av den 
subjektiva 
kroppen 
under och 
efter 
behandling 
av 
bröstcancer 

Cancern tog min 
oskuld. Har man 
varit dödshotad 
inifrån sin egen 
kropp, då försvinner 
något. Oskulden. 
Vilken sorts oskuld? 
Dödens oskuld. 

Cancern innebär 
ett dödshot mot 
henne från 
hennes egen 
kropp, detta tar 
bort den oskuld 
som kroppen 
tidigare hade, den 
oskuld som 
innebar att 
kroppen inte 
innebar död. 

 

Kan ej lita 
på kroppen.  

Upplevelsen av 
att bli sviken av 
sin kropp 

Upplevelsen av att 
bli hotad och 
sviken av sin 
kropp 

Ibland har hon tänkt 
att det är synd om 
bröstet, kanske kan 
hon älska cancern i 
sitt bröst, hon har till 
och med för en 
sekund känt ömhet 
för cancern, lilla 
älskade cancern, just 
för att den är hatad 
måste hon älska den. 

Ett försök att 
känna ömhet till 
den kroppsdel 
som vill henne 
illa.  

Synd om 
bröstet 

Den förändrade 
relationen till 
kroppen 

Den förändrade 
relationen till 
kroppen 

Port-á-cathen var en 
injektionsport… Det 
var som i en science 
fictionserie på tv. 
Jag hade fått ett chip 
implanterat.  

Port-á-cathen var 
som science 
fiction, ett chip 
som hade blivit 
implanterat. 

Ett 
främmande 
objekt i 
kroppen. 

Upplevelsen av 
att kroppen 
känns förändrad 

Upplevelsen av att 
kroppen känns 
förändrad 
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