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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet som drabbas 
ökar för varje år. Idag är det färre som avlider i sjukdomen tack vare bra behandling. 
Behandlingens följder kan leda till att kvinnorna får en förändrad självbild och 
kroppsuppfattning.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur medelålders kvinnor med bröstcancer upplever att 
självbilden och kroppsuppfattningen förändras under pågående behandling.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktivt synsätt som är baserad på sex 
självbiografier. Självbiografierna analyserades utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Kvinnorna upplevde att självbilden och kroppsuppfattningen förändrades i samband 
med bröstcancerbehandlingen. En del av kvinnorna accepterade att kroppen förändrades och 
andra tyckte det var tufft. Kvinnorna upplevde det svårare att förlora håret än bröstet. De såg 
sin kropp som en del av det sociala och då kroppen förändrades såg omgivningen att de var 
sjuka. De tyckte det var viktigt att få stöd från familj och vänner.  Rollen som mamma gjorde 
att de kände en drivkraft till att ta sig igenom behandlingen.  
Slutsats: Att behandlas för bröstcancer innebär en förändring i kvinnornas sätt att se på sig 
själv. Varje individ har en unik livsvärld och har olika sätt att förhålla sig till sjukdom. 
Genom att sjuksköterskan bemöter de bröstcancerdrabbade kvinnorna med en öppenhet, 
förståelse och kunskap för hur kvinnorna kan må under bröstcancerbehandlingen kan de 
uppnå välbefinnande trots svåra biverkningar. 
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INLEDNING 
 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor, och den ökar för varje år. 
Tack vare modern forskning överlever allt fler, vilket innebär att många kvinnor behandlas 
under lång tid. Med behandlingen följer biverkningar, som tillsammans med en förändrad 
kroppsuppfattning och självbild, kan orsaka stort lidande. För att kunna ge en individuell 
omvårdnad som kan minska kvinnornas lidande är det av värde att få kunskap om hur de 
drabbade upplever behandlingen och dess biverkningar. Genom föreliggande studie vill vi 
öka kunskapen kring hur dessa kvinnor upplever sig själv och sin kropp under behandlingen 
då vi som framtida sjuksköterskor ska vårda ur ett helhetsperspektiv där kropp och själ är en 
enhet.  
 
 

BAKGRUND 
 
Minst var nionde kvinna i Sverige kommer någon gång under sitt liv att drabbas av 
bröstcancer.  Det är vanligast att drabbas efter 40 års ålder, men sjukdomen ökar även i de 
yngre åldrarna 20-30 år. Antalet kvinnor som avlider i sjukdomen minskar tack vare bra 
behandling, men trots det är bröstcancer den vanligaste dödsorsaken hos svenska kvinnor i 
medelåldern (Bergman, Hont & Johansson, 2013).  
 

Diagnostik och behandling 
Det vanligaste symtomet som gör att kvinnor söker vård är att de känner en knuta i bröstet 
eller i armhålan. Andra vanliga symtom är indragningar av huden eller hudförändring över 
bröstet. Vid misstanke om bröstcancer får kvinnan genomgå en trippeldiagnostik som startar 
med en klinisk undersökning, då läkaren undersöker bröstet och lymfkörtlarna. Därefter görs 
en mammografi och i vissa fall ultraljud och cytologi för att konstatera att det rör sig om en 
tumör (Bergh & Emdin, 2008). Efter diagnostiken tas ett vävnadsprov för att fastställa om 
tumören är elakartad eller godartad och om det förekommer eventuella metastaser (Ericson & 
Ericson, 2013).  
 
Den vanligaste formen av bröstcancer är den som utgår ifrån mjölkgångarna, även kallad 
ductal cancer. Efter konstaterad bröstcancer görs en indelning av bröstcancern beroende på 
storlek och om den spritt sig till andra organ. Det är sedan bröstcancerns svårighetsgrad som 
avgör vilken behandling kvinnorna får (Ericson & Ericson, 2013).   
 
Första steget i behandlingen är kirurgi, då hela eller delar av bröstet tas bort. Därefter ges i 
vanliga fall tilläggsbehandling beroende på hur pass elakartad cancern är. De 
tilläggsbehandlingar som ges är strålning, cytostatika och hormonell behandling. Strålning 
och cytostatika ges för att skada cancercellerna och hormonell behandling ges för att 
blockerar det kvinnliga könshormonet östrogen som stimulerar tumören att växa ytterligare 
(Ericson & Ericson, 2013).   
 

Känslomässiga reaktioner 
För kvinnor är det inte bara omtumlande att drabbas av bröstcancer. Efter ett cancerbesked 
hamnar kvinnorna inte sällan i en livskris och behöver finna ny mening med livet. När 
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människan befinner sig i en livskris kan upplevelse av rädsla, emotionell kaos och förvirring 
förekomma (Lu, Lin, & Lee, 2010). Kvinnorna känner sig vilsna och söker efter en mening 
till varför just de drabbats (Arlebrink, 2012). I denna episod i livet behöver kvinnorna stöd 
från familj och vänner för att ta sig igenom behandlingen (Manderson & Stirling, 2007).   
 

Fyra faser för att bearbeta ett cancerbesked 
När en traumatisk händelse sker går människan ofta igenom fyra olika faser för att bearbeta 
händelsen: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Det tar 
olika lång tid att ta sig igenom en traumatisk upplevelse, så hur lång tid varje fas tar är högst 
individuellt och individen kan befinna sig i två faser samtidigt. Chockfasen kännetecknas av 
svårighet att ta till sig vad som hänt. Det är inte ovanligt att kvinnorna inte vill visa på utsidan 
hur dåligt de mår inombords. När de inte längre kan förneka det som har hänt går de in i en 
reaktionsfas där tankar och frågeställningar om varför dem har drabbats ofta uppkommer, 
detta är oftast den svåraste fasen. Sedan kommer bearbetningsfasen, då kvinnorna accepterar 
att de drabbats av cancer. Fasen pågår länge och kvinnorna kan behöva stöd från kurator eller 
annan vårdpersonal. Nyorienteringsfasen inträder efter avklarad behandling. Omgivningen 
tror att kvinnan är sig själv igen, hon har återgått till arbetet och håret har växt ut. Även om 
det inte syns på utsidan, är det vanligt att drabbas av nedstämdhet och depression i denna fas 
(Sköld Nilsson, 2010). 
 

Sjuksköterskans roll 
Som sjuksköterska är det viktigt att visa omsorg och respekt för människans autonomi, 
integritet och värdighet samt tillvarata patientens och närståendes kunskaper och erfarenheter 
(Socialstyrelsen, 2005). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården ges på lika villkor och 
med respekt för varje unik människas behov av stöd och hjälp (SFS 1982:763).  
 
Bröstcancerdrabbade behöver stöd från såväl närstående som sjuksköterskor för att uppnå 
hälsa och välbefinnande (Dragest, et al., 2012). Sjuksköterskans roll är att inge trygghet där 
patientens livsvärld är i fokus. Vid cancersjukdom känner den drabbade sig osäker i sin kropp 
och existens. Att få människan trygg i sin tillvaro är därför en av byggstenarna för att uppnå 
hälsa och välbefinnande trots närvaro av sjukdom (Joulaee, et al., 2012). 
 

Självbild och kroppsuppfattning 
Självbilden sammanfattar upplevelsen av hur en individ ser på sig själv. Den beskriver hur 
människan förhåller sig och tros bli beskriven av omgivningen. Självbilden hos en person 
formas av individens uppväxt, intresse, värderingar och utbildning etc. Självbilden är i ständig 
förändring och påverkas av samspelet med andra människor samt traumatiska upplevelser 
som att drabbas av bröstcancer (Kurtén, 2013).  
 
För kvinnor som drabbats av bröstcancer kan kroppsuppfattningen förändras till följd av att 
hela eller delar av bröstet opererats bort men även av den behandling som kvinnorna behöver 
genomgå efter operationen som kan leda till bland annat viktökning och håravfall. Det blir 
mer synligt för samhället att de är cancerpatienter vilket också påverkar kvinnornas självbild 
(Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014). 
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Moderskap och bröstcancer 
Kvinnor som drabbas av bröstcancer i medelåldern är ofta mödrar. Ett moderskap har vissa 
normer, roller och förväntningar i samhället, det kan handla om att den idealiska modern bör 
vara glad, lycklig och aktiv. Som cancerdrabbad känner sig kvinnorna otillräckliga när de 
saknar styrka att vara den mamma de önskar vara. De vill upprätthålla det liv de levde innan 
cancern men många gånger är det krävande, då behandlingen orsakar påtaglig trötthet. Efter 
cancern hittar en del kvinnor en ny roll som mamma, de värdesätter annat i livet än ett rent 
hem och ytlig perfektion (Ermberger, Bolund, Magnusson, Lützen & Andershed, 2008).  
 

Tidigare forskning  
Till följd av den livshotande sjukdomen och plågsamma behandlingen får kvinnorna vanligen 
en förändrad självbild och kroppsuppfattning. Detta kan leda till ett stort lidande för 
kvinnorna om det förändrade jaget inte uppmärksammas av sjukvården (Lichtenthal, Cruess, 
Clark, & Ming, 2005).  
 
De kroppsliga förändringarna som kvinnorna går igenom till följd av behandlingen påverkar 
det fysiska, psykiska och sociala. Kvinnorna kan uppleva att de får en förändrad sexualitet 
och att självbilden påverkas av hur andra ser på dem ute i samhället. Kvinnorna vill inte 
definieras med cancern, att ta bort det drabbade bröstet behöver inte vara den svåraste delen 
av behandlingen (Krigel, et al., 2014).  
 
När kvinnorna genomgår den planerade behandlingen blir de oroliga för hur omgivningen ska 
uppfatta dem (Beatty, Oxland, Koczwara & Wade, 2008). Oron grundas i det samhällsideal 
som råder kring hur en kvinnokropp ska se ut, där brösten är en symbol för kvinnlighet, 
moderskap och sexualitet gör att självbilden förändras och orsakar ett lidande (Khan et al., 
2000). Rädsla för återfall gör att de har svårt att känna hopp om framtiden (Vilhauer, 2008).  
 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Litteraturstudien har en vårdvetenskaplig ansats. Vårdvetenskapens centrala fokus är att 
belysa och förstå begreppet hälsa. Att uppnå hälsa innebär att människan har en mening med 
livet. När en individ av olika anledningar drabbas av ohälsa är den en integrerad del av 
människans liv. Hälsa speglar människans livssituation här och nu, men hälsa behöver inte 
nödvändigtvis innebära frånvaro av sjukdom, det viktigaste är att individen är i balans med 
sig själv och sina medmänniskor. Vårdvetenskap vill förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och 
vårdande påverkar den enskilda individen (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
De vårdvetenskapliga begrepp som är av betydelse i litteraturstudien är följande:  
 

Livsvärld 
Hur människan upplever omvärlden just nu beskriver människans livsvärld. Livsvärlden 
formas av människans erfarenheter och händelser och är helt unik. Att vårda ur ett 
livvärldsperspektiv handlar om att se utifrån människans hälsa, lidande, sjukdom och 
vårdande, alltså hur ohälsan påverkar den individuella livsvärlden. Det handlar om att stötta 
de kvinnor som drabbats av bröstcancer utifrån deras livsvärld, att hjälpa dem att uppnå hälsa 
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trots det svåra beskedet och hitta en vardag igen trots cancerbeskedet (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 

Levd kropp 
Människan ska ses som ett subjekt, en tänkande varelse med känslor och erfarenheter. Den 
levda kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Människan ska ses som en 
enhet, där människokroppen både är liv och existentiell. Hos kvinnor med bröstcancer är 
brösttumören en del av människans levda kropp. Kroppen och själen är en enhet och 
brösttumören är inte bara en knöl i bröstet utan den orsakar även en förändrad identitet, ett 
förändrat ”jag” på ett existentiellt plan. (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 

Lidande 
Ett lidande uppstår vid sjukdom eller ohälsa och människan strävar alltid efter att på något 
sätt lindra sitt lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Hos kvinnor som fått en 
bröstcancerdiagnos visar sig lidandet genom själslig smärta som kan resultera i ilska, 
frustration, misstro och skuld hos kvinnorna (McCann, et al. 2010). Som sjuksköterska är det 
därför viktigt att vara öppen för kvinnornas lidande och bekräfta deras känslor för att på så 
sätt ta del av deras livsvärld och trösta dem i den livskris de befinner sig i (Dahlberg & 
Segesten, 2010).  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar för varje år. Det är en stor patientgrupp som 
sjuksköterskor möter i sin profession. Det är därför av stor vikt att uppmärksamma hur 
bröstcancerdrabbade kvinnors självbild och kroppsuppfattning förändras under behandling. 
Genom att ta del av det förändrade jaget ökar kunskapen kring hur kvinnor som drabbats av 
bröstcancer upplever sin livsvärld och den levda kroppen. Detta kommer i sin tur leda till att 
sjuksköterskan kan uppmärksamma vilket stöd och omvårdnadsbehov kvinnorna är i behov av 
för att undvika onödigt lidande.  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur medelålders kvinnor med bröstcancer upplevde att 
självbilden och kroppsuppfattningen förändras under pågående behandling.  
 

Frågeställningar 
Hur upplever bröstcancerdrabbade kvinnor att självbilden förändras i samband med 
behandling? Hur påverkas kvinnornas kroppsuppfattning under behandlingen?  
 
 

AVGRÄNSNINGAR 
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Medelåldern för svenska kvinnor är enligt Göransson och Johansson (2014) 42.2 år. I studien 
avses medelåldern 35-50 år.  
 
 

METOD 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur medelålders kvinnor med bröstcancer upplevde 
att självbilden och kroppsuppfattningen förändrades under pågående behandling vilket gjorde 
att en kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats valdes. Med en kvalitativ metod och 
induktiv ansats får man ta del av individens unika upplevelse och tankar för att på så sätt öka 
förståelsen (Segesten, 2012), därför ansågs självbiografier vara den mest relevanta 
datainsamlingen för att besvara studiens syfte.  
 
Innehållet i självbiografierna var grunden för litteraturstudiens resultat. Valet av 
självbiografier som informationskälla valdes då en lättillgänglig, rik och trovärdig 
innehållskälla önskades. Berättelserna var väl beskrivna och besvarade studiens syfte.  
 
Datainsamling 
En databassökning i LIBRIS gjordes som innefattar litteratur från flertalet svenska bibliotek 
för att hitta relevant litteratur till studien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökorden 
som användes var ”bröstcancer” + ”lz”. Lz är ett kortkommando som skrivs i fritexten för att 
endast få tillgång till biografier. Sökningen gav 43 träffar. Sökningen avgränsades till svenska 
böcker skrivna av svenska kvinnor och böckerna skulle inte vara äldre än 10 år, vilket gav 20 
träffar. Sortering gjordes sedan efter den senaste boken först för att lättare kunna se vilka 
biografier som låg inom tidsramen år 2004-2014 (se bilaga 1). Av dessa valdes sex stycken ut 
som bäst stämde överens med studiens syfte och därefter återfanns de på Växjös stads- och 
sjukhusbibliotek. 
 

Urvalsförfarande och kvalitetsgranskning 
Sex självbiografier användes till resultatet (se bilaga 2). Inklusionskriterierna för 
självbiografierna var att kvinnorna skulle beskriva upplevelsen av att leva med bröstcancer 
under pågående behandling. Kvinnorna skulle vara svenska mödrar, överlevt sin bröstcancer 
och genomgått kirurgi, strålning och cytostatikabehandling. Biografierna skulle vara skrivna 
på svenska av svenska kvinnor för att minska risken för misstolkningar. De skulle vara 
utgivna mellan åren 2004-2014 för att vården skulle vara aktuell till den behandling och vård 
som ges idag då allt färre kvinnor avlider i sjukdomen. Samtliga biografier 
kvalitetsgranskades enligt Segestens (2012) modell för tryckt text (bilaga 3). Det innebär att 
biografierna kritiskt granskades för att se vilket syfte författaren hade med sin biografi (bilaga 
4). Samtliga biografier var användbara i studien. Exklusionskriterierna var att biografierna 
inte skulle vara skrivna av kvinnor som fick palliativ vård. Kvinnorna skulle inte vara under 
35 år eller över 50 år. Då författarna ville belysa kvinnors självbild och kroppsuppfattning 
exkluderades faktaböcker om bröstcancer och biografier som var skrivna av anhöriga. 
Kvinnorna skulle inte ha några andra sjukdomar än bröstcancer då det enbart var 
bröstcancerns påverkan på självbilden och kroppsuppfattningen som skulle studeras.  
 

Dataanalys 
Utifrån frågeställningarna analyserades biografierna med en kvalitativ innehållsanalys från 
Lundmans och Graneheim (2004) med syfte att identifiera skillnader och likheter i 
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textinnehåll (ibid.). I en innehållsanalys kan stora mängder data analyseras, inklusive 
självbiografier. Med hjälp av innehållsanalysen fås en djupare förståelse av innehållet. 
Biografierna lästes individuellt av båda författarna och relevant data skrevs ner och 
diskuterades. Innehållet som blivit nedskrivet analyserades därefter och meningsenheter har 
valts ut och förkortats för att materialet skulle bli så lätthanterligt som möjligt. För att det 
mest väsentliga i texterna skulle belysas har innehållet kodats med begrepp. Begreppen har 
sedan jämförts och utefter skillnader och likheter har ett visst antal valts ut och utgjort 
kategorier och underkategorier i resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I tabell 1 
finns exempel på hur innehållsanalysen gjordes. I bilaga 5 finns ett mer detaljerat 
analysresultat.   
 
Tabell 1. Innehållsanalys 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Livet blir före och efter 
cancerbeskedet, och livet blir 
aldrig mer sig likt.  

Livet blir 
aldrig mer sig 
likt 

Livet  Att leva med 
bröstcancer  

En 
förändrad 
tillvaro 

Även om man är 
bröstopererad, eller 
framförallt då, är det viktigt 
att få känna sig kvinnlig och 
fräsch.  

Viktigt att få 
känna sig 
kvinnlig och 
fräsch. 

Kvinnlighet Moderskap och 
kvinnlighet 

En 
förändrad 
självbild 

Jag ser helt platt ut, det finns 
ingen bröstvårta, bara ett ärr 
som ett tunt streck – det ser ut 
som en leende mun. Det är 
jättevackert.  

Ärret som ser 
ut som en 
leende mun är 
jättevackert.  

Ärret Bröstet En 
förändrad 
kroppsupp
fattning 

  

Forskningsetiska aspekter 
Biografierna lästes enskilt och författarna var medvetna om sin förförståelse för att resultatet 
inte skulle grunda sig i personliga värderingar (Alvehus, 2013). För att inte förvränga 
resultatet utifrån personliga tolkningar har det varit av stor vikt att bevara kvinnornas syn på 
sin situation. Resultatet har tagits fram respektfullt och sanningsenligt utifrån kvinnornas 
berättelse och i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). De erfarenheter som kvinnorna 
bär med sig efter att de diagnostiserats med bröstcancer är unika och har redovisats som 
kvinnorna beskrivit det. Kvinnorna hade en önskan om att hjälpa och stötta andra som 
drabbats av bröstcancer, anhöriga eller vårdare vilket gör att författarna till studien inte såg 
användandet av biografierna som ett etiskt hinder.  
 
 

RESULTAT 
 
Författarna till självbiografierna kommer i resultatet att benämnas som kvinnorna. Efter att ha 
granskat och analyserat materialet från sex självbiografier om bröstcancer framkom tre 
huvudkategorier och sex underkategorier (tabell 2). Den första huvudkategorin är: En 
förändrad kroppsuppfattning och har underkategorierna: Bröstet och Håret. Den andra 
huvudkategorin är: En förändrad självbild och har underkategorierna: Moderskap och 
kvinnlighet samt Psykiska förändringar. Den sista huvudkategorin är: En förändrad tillvaro 
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och har underkategorierna: Att leva med bröstcancer och Omgivningens påverkan och 
reaktioner. 
 
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier  
Kategori Underkategori 
En förändrad kroppsuppfattning Bröstet 
 Håret 
En förändrad självbild Moderskap och kvinnlighet 
 Psykiska förändringar 
En förändrad tillvaro Att leva med bröstcancer 
 Omgivningens påverkan och reaktioner  

 
En förändrad kroppsuppfattning 

Bröstet 
Att operera bort det cancerdrabbade bröstet upplevde samtliga kvinnor som en lättnad 
eftersom tumören skulle försvinna från deras kroppar. De upplevde glädje över det tomma 
området som tidigare varit en plats för det cancerdrabbade bröstet. Tenor (2011) beskriver: ” 
Jag ser helt platt ut, det finns ingen bröstvårta, ett ärr som ett tunt streck - ser ut som en 
leende mun. Det är jättevackert! Jag känner frid när jag tittar, känner inget hot därifrån 
längre…” (s. 35) 
 
Flertalet av kvinnorna ansåg att brösten inte var viktiga ställt i relation till att överleva 
bröstcancern. Två kvinnor tyckte dock att det var tufft att sakna byst, då det blev mer synligt 
för omgivningen att de hade drabbats av bröstcancer. Därför valde dessa kvinnor att operera 
in ett bröstimplantat. Efter operationen såg sig kvinnorna fortfarande som bröstlösa, bröstens 
funktion var enbart att fylla ut behån, och bröstimplantaten påminde dem om ett nytt liv på 
övertid. En kvinna var orolig för att drabbas av återfall i det friska bröstet. Hennes vardag 
präglades av rädsla och ångest då hennes friska bröst symboliserade cancer och död.  
 

Jag kände mig urlakad och tvivlande, hade ångest och trots att då min cancer nu var borta så 
var jag skräckslagen för återfall. Jag självundersökte mig dagligen under stor ångest, 
avskydde hotet (andra bröstet) och älskade min platta ärriga friska sida. (Tenor, 2011, s. 41) 

 
Kvinnorna beskrev att bröstet inte längre tillhörde kroppen, de ville inte identifiera sig med 
det cancersjuka bröstet. Att få sina bröst undersökta var någonting som kvinnorna kände sig 
obekväma med. En kvinna såg sina bröst som en del av moderskapet eftersom hon hade 
ammat sina barn, men när hon drabbades av bröstcancer ville hon inte att brösten skulle vara 
en del av henne längre.  
 

Håret  
Samtliga kvinnor hade fått information om vilka biverkningar behandlingen troligen skulle ge 
och ungefär när dessa skulle visa sig. Samtliga kvinnor blev erbjudna att få en peruk utprovad 
eftersom cellgiftsbehandlingen skulle leda till håravfall. 
 
En kvinna funderade mycket över hur kommande månader med cellgiftsbehandling skulle se 
ut och hur hon skulle förändras.  
 



 8 

Hur kommer jag att se ut under tiden håret ramlar av mig? Framförallt hur kommer jag att se 
ut UTAN hår? Hur blir det sedan? Vilken färg kommer det att bli på det nya håret? Kommer 
jag att tappa ögonfransar och ögonbryn?  (Målevik, 2011, s. 16) 

 
Två kvinnor beskrev vilken lättnad det var när de började tappa sitt hår, eftersom det kom 
inom den normala tidsramen. ”Det kändes som en bisak att tappa håret. Jag får leva så vad 
spelar det för roll” (Andersson, 2004, s. 20). En kvinna kände sig trygg i att tappa håret 
eftersom hon hade förberett sig med att skaffa en trivsam peruk innan håravfallet kom.  
 

Frisören tar fram några olika peruker och det tar inte lång stund förrän vi har kommit fram 
till den som känns bekvämast och mest lik mig. Färdigskapad och redo att tas i bruk direkt. 
Lite specialschampoo och kam till den sedan går vi nöjda därifrån. Jag känner en viss 
trygghet då jag går därifrån med vetskapen om det som ligger i min kasse. Tryggt av att veta 
att jag nu har något snyggt att sätta på huvudet om håret ramlar av och jag vill inte sticka ut 
för mycket ibland folk. (Målevik, 2011, s. 22) 

 
För två kvinnor kom håravfallet tidigare än vad de trodde. För dessa kvinnor blev håravfallet 
en känslosam upplevelse då de inte var mentalt förberedda på att det skulle ske så tidigt, de 
upplevde att de förändrades som individer i samma takt som deras utseende förändrades. 
Palmcrantz (2011) beskriver “Det här är jag nu, den 20 augusti 2010 - ett mjukt bröst och ett 
hårt och ett dött låtsasbröst utan känsel. Inget hår. En blank och kal hjässa. Sorgsna ögon.” 
(s. 100) En av kvinnorna upplevde det även jobbigt att visa förlusten av sitt hår för sin särbo.  
 
Fem av kvinnorna använde peruk och bar den till vardags och ville inte visa sig utan den, de 
tyckte att håret såg modernt och äkta ut. Andersson (2004) beskriver: “Det låter fullständigt 
vansinnigt men jag trivdes faktiskt med mitt nya utseende. På något sätt har jag haft turen att 
i det flesta fall “gilla läget” och det har hjälp mig otroligt.” (s. 42) En kvinna ansåg att 
perukerna såg oäkta ut och att en peruk inte kunde ersätta hennes egna hår. Därför var det 
känslomässigt påfrestande att veta att hon i samband med cellgifterna skulle tappa håret. 
Kvinnan hade nämligen så länge hon hade sitt hår kunnat dölja sin sjukdom utåt. När 
håravfallet blev ett faktum saknade hon sitt hår men ville inte ersätta det med en peruk, istället 
använde hon en sjal att ha på huvudet.  
 
Omgivningens bemötande hade stor betydelse för hur kvinnorna ställde sig till att använda 
peruk. En kvinna beskrev att personer i hennes närhet sa att hon såg fin ut, vilket betydde 
mycket för henne. För en annan kvinna såg hennes omgivning det som en självklarhet att hon 
skulle använda peruk i samband med cellgiftsbehandlingen, vilket kvinnan själv inte var 
bekväm med.  
 

Jag säger att jag har ångest för att tappa håret. ”Men det kommer att gå bra, du får bara ta 
på dig en peruk.” ”Ja, men sen tappar man ögonbryn och ögonfransar också, och då ser man 
verkligen sjuk ut.”, // Jag blir irriterad. Där sitter hon med sitt mörka långa hår, lätt för 
henne att säga. (Palmcrantz, 2011, s. 69-70)  

 
Biverkningarna från cytostatikabehandlingen gjorde att en del av kvinnorna förlorade allt 
kroppshår, en kvinna beskrev att hon kände sig nästintill död eftersom hon inte längre 
svettades och hade torr, naken hud.    
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En förändrad självbild 

Moderskap och kvinnlighet 
Tankar på framtiden och oron för hur barnen skulle må då de fick reda på att deras mamma 
hade bröstcancer, präglade samtliga kvinnor i studien. Rollen som mamma gjorde dem trots 
allt starka. En kvinna beskrev att det hade gett henne en drivkraft till att orka ta sig igenom 
bröstcancern, och att hon utan den drivkraften aldrig hade orkat. De var oroliga för att barnen 
skulle må dåligt under tiden då behandlingen pågick. En kvinna menade att som barn vill man 
inte ha en mamma som inte har något hår på huvudet. Samtliga kvinnor beskrev att deras 
vardag hade förändrats efter cancerbeskedet och under behandlingen. Titor (2014) beskrev: 
”Det är svårt att vara curlingfru och ha bröstcancer samtidigt.” (s. 11) 
 
En kvinna var frustrerad och ledsen över att inte kunna ge sin dotter en trygg vardag. Kvinnan 
var skräckslagen för cancern och var övertygad om att hon skulle dö, hon sov oroligt på 
nätterna och fick anstränga sig för att inte impulsivt skära bort det friska bröstet på grund av 
rädsla för återfall. 
 
Det förändrade utseendet upplevde kvinnorna på olika sätt beroende på vad de hade för 
kvinnoideal. En kvinna beskrev sig själv som kränkt och okvinnlig varje gång hon såg sig i 
spegeln utan hår och bröst. För henne var det viktigt att få känna sig kvinnlig och fräsch under 
sjukdomsperioden. En annan kvinna beskrev att kvinnligheten inte satt i hennes bröst, utan att 
hennes mål var att bli frisk och överleva cancern. Hon brydde sig inte om kvinnlighetsfaktorn, 
däremot ville hon känna sig trygg i sin kropp. En kvinna beskrev hur det var att använda en 
ögonbrynspenna efter det att hon blivit av med allt hår efter cellgiftsbehandlingen. “På väg 
hem i bilen fäller jag ner den lilla spegeln i solskyddet gång på gång för att titta. Där är jag 
ju! Där är mina ögon! Det var så jag såg ut.” (Palmcrantz, 2011, s. 119) 
 
En kvinna beskrev att cancerbehandlingen fick henne att gå upp i vikt, men att detta inte hade 
någon betydelse. Före cancerdiagnosen var det viktigt för henne att känna sig smal och 
vacker, men nu hade hon omvärderat sitt liv. Det viktigaste nu var att se sund och frisk ut, 
vilken storlek på kroppen hon hade spelade mindre roll.   
 

Psykiska förändringar 
Samtliga kvinnor upplevde tiden under behandlingen som psykiskt påfrestande då den både 
var tuff och turbulent. Det kvinnorna tyckte var svårast känslomässigt var dock individuellt. 
En kvinna beskrev att tiden efter operationen fick henne att känna sig mer lugn och harmonisk 
eftersom hon visste att tumören var bortopererad och att den behandling hon nu skulle 
genomgå bara var som en extra säkerhetsåtgärd för att försäkra sig om att alla cancerceller var 
borta. Perioden beskrevs också som ångestladdad av ett par av kvinnorna då de väntade på att 
få reda på tumörens svårighetsgrad och eventuella metastaser.  
 

... jag är överlycklig för en bra prognos - men innan det beskedet hade jag levt i sex veckor av 
avgrund - ingenting - bara ett stort svart djävulshål där jag varje dag fick tvinga mig själv till 
att orka, våga stå ut en liten stund i taget. Egentligen så orkade jag ingenting - egentligen så 
var jag levande död. (Tenor, 2011, s. 46) 

 
När cellgiftsbehandlingen startade blev kvinnorna psykiskt trötta och tappade orken. 
Kvinnorna beskrev att de inte var samma individer som de var förut, att en dag var de på 
topphumör och hade energi för att en annan dag inte orka göra någonting. En kvinna beskrev 
sig som en svag kopia av sig själv och att hon var tvungen att hushålla med sina krafter för att 
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överleva vardagen. Hon fick tvinga sig själv till att orka leva och att försöka tänka positivt, 
och hon beskrev att det var tillräckligt ansträngande att bara andas.  
 

När tillvaron förändras 

Att leva med bröstcancer  
Ordet cancer skrämde kvinnorna, eftersom det fick dem att tänka på skalliga huvuden och 
döden. Andra bröstcancerpatienters erfarenheter bidrog till att de var rädda för sjukdomen. De 
var rädda att gå samma öde till mötes där de först var tvungna att plåga sig igenom 
behandlingen för att sedan dö i ett återfall.  
 
Kvinnorna hanterade cancern på olika sätt. En del satte upp tydliga delmål, andra kände 
behov av att styra upp livet och bearbeta det som varit. För en kvinna var det mest påfrestande 
att få beskedet bröstcancer, hon var rädd för att tappa taget och var mycket orolig, hade 
ångest, var förvirrad och kände sig otrygg. När hon hade förstått vad behandlingen innebar 
och vilka beslut hon skulle vara tvungen att ta kände hon sig stark. Det blev viktigt för henne 
att bearbeta barndomen, betydelsefulla minnen och att tänka på framtiden. Hon kände att hon 
behövde genomdriva vissa beslut och styra upp livet. Tre av kvinnorna beskrev att de under 
sjukdomsperioden försökte tänka positivt och vara glada och uppåt så gott det gick. För att 
inte tappa greppet om livet hade en del av kvinnorna delmål framför sig under behandlingen. 
Delmålen gjorde att kvinnorna hade någonting att fokusera på, att det trots allt fanns ett slut 
med behandlingen. De försökte leva för dagen och de tvingade sig till att vara starka trots att 
de var ledsna och nedstämda vissa dagar. De kvinnor som tidigare varit spontana blev nu helt 
styrda av cancern med läkarbesök, cellgiftsbehandling och biverkningar som förändrade hela 
tillvaron. En kvinna kände skuld för att hon levde och fick en bra prognos när andra dog i 
sjukdomen. Hon tog ingenting för givet längre och menade att ingenting skulle bli som det 
var förut. En del av kvinnorna kände sig ensamma i sjukdomen och upplevde att alla i deras 
omgivning levde ett lyckligt och bra liv. 
 

Drygt 7000 kvinnor varje år är det som får veta att de har bröstcancer. I Sverige alltså. Det 
blir ungefär 20 kvinnor varje dag, // Men ändå när jag står där i tunnelbanevagnen med min 
sjal och ser mig omkring så är det bara jag. Alla andra har ju hår, bröst, ögonfransar, 
resplaner och fullt upp med livet. Det är alltid bara jag som är skallig och inte på väg till 
något jobb, utan till sjukhuset. (Palmcrantz, 2011, s. 111) 

 
Kvinnorna hade många frågor i samband med cancerbeskedet och var i stort behov av 
information. De hade frågor om vad som skulle hända, vilka biverkningar de skulle drabbas 
av och när. Kvinnorna frågade sig varför just de drabbats. En kvinna beskrev en lugnande och 
läkande känsla när cellgiftsbehandlingen sattes igång, hon såg cellgifterna som hennes chans 
att överleva. Andersson (2004) beskriver: “Det var livet som rann i mina ådror. Mitt nya liv.” 
(s. 31) En kvinna reflekterade över om cancern hade gjort att hon uppskattade livet mer efter 
cancerbeskedet jämfört med tidigare. Hon var tveksam och menade att cancern bara hade 
gjort henne mer medveten om livet och döden. Hon ville lägga cancern bakom sig och gå 
vidare för att leva det fantastiska liv som alla i hennes omgivning verkade göra. Kvinnan 
beskrev en maktlöshet över att cancern hade växt inom henne utan att hon varken kände eller 
visste om det, Palmcrantz (2011) beskriver “Svindlande tanke. Att något inom mig håller på 
att ta död på mig fast det inte känns något alls! Tänk om jag inte gått på mammografin...” (s. 
55) Två av kvinnorna ansåg att de inte hade någonting att bidra med ur yrkessynpunkt och 
beskrev att de inte ville visa sitt förändrade yttre för omgivningen. En kvinna tackade nej till 
ett jobb som hon egentligen hade velat ha, men under behandlingen kände hon sig som en 
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förlorare på lånad tid och var ständigt rädd för att dö. En av kvinnorna trodde att hon aldrig 
skulle vara riktigt glad igen. Hon var ledsen och saknade allt som varit och som inte kommer 
att komma tillbaka. 
 
För kvinnorna var det viktigt att få tid att sörja att de drabbats av bröstcancer. De kunde inte 
fortsätta leva i samma tempo som det gjorde tidigare och de fick stöd och hjälp av både 
närstående och professionella vårdare. En av kvinnorna kom till ett stadie då hon kunde 
skratta åt sin situation och förändrade utseende, Nyberg (2008) beskriver “Jag ser ut som en 
hundraåring med lite fjun på huvudet. Jag kan till och med skratta åt eländet. Nu har jag sörjt 
färdigt.” (s. 52) 
 
En av kvinnorna tyckte det var betydelsefullt att kunna identifiera sig med andra som också 
var sjuka. Hon tittade på tv-serier under sjukdomsperioden, men de serier som hon tidigare 
tyckte var intressanta ville hon inte längre titta på. Istället ville hon se sjukhusserier som hade 
samma miljö som den hon själv var i. Hennes egna reflektioner var att hon ville framstå som 
frisk i jämförelse med de sjuka som var med i serierna. 
 
En av kvinnorna beskrev att hennes vardag under behandlingen bestod av funderingar, oro 
och väntan. Allt hon önskade sig var en helt vanlig, lugn och harmonisk vardag då hon fick 
kliva ur sängen och bara ha vardagsbekymmer att fundera över. Hon menade att livet aldrig 
mer skulle bli sig likt efter cancern. Hon omvärderade livet, och allt det hon tidigare bekymrat 
sig för var nu bagateller. Under behandlingen upplevde hon att läkarbesöken, röntgensvaren 
och allt som handlade om behandlingen tog mycket kraft och ork att hon ibland frågade sig 
om det var värt det. Hon märkte att familjemedlemmarna var sköra och sårbara, men tankarna 
på att behandlingen inte skulle vara värd mödan försvann då hon varje dag fick se sin son. 
Hon som tidigare varit en stressad individ med många projekt blev mer avstressad och lugn 
under behandlingen trots den psykiska stress som hon levde i under sjukdomsperioden.  
 

Omgivningens påverkan och reaktioner 
Samtliga kvinnor uttryckte rädsla för att betraktas som annorlunda när de berättade om sin 
bröstcancer. Det var betydelsefullt att få stöd och hjälp under behandlingen. De prioriterade 
att få stöd av familj och vänner, men de kände också behov av att stöttas av professionella 
vårdare och en del ville samtala med andra cancersjuka för att dela erfarenheter. Kvinnorna 
uttryckte rädsla att inte bli sedd som den dem är. Efter operationen beskrev en av kvinnorna 
hur skönt det var att fortfarande kunna dölja att hon hade bröstcancer med hjälp av bröstprotes 
och kläder. Hon var rädd för hur omgivningen skulle se på henne när hon började med 
cellgiftsbehandlingen. Hon beskrev känslan av att bli betraktad som annorlunda när hon 
berättade för vänner och bekanta att hon hade bröstcancer. Hon kände hur omgivningen 
upplevde något skrämmande och otäckt med henne. “Nu är jag den sjuka”. Den man tänker 
“där är hon” om, när man ser henne. Och så tänker man kanske lite snabbt “hinner jag byta 
sida, har hon sett mig? Vad säger man?”” (Palmcrantz, 2011, s. 48). Kvinnan beskrev hur 
människor hon kände gick omvägar i affären eller bytte sida på trottoaren för att slippa träffa 
henne. Hon menade att de inte visste vad de skulle säga till henne som var cancersjuk, att de 
inte visste hur pass sjuk hon var och inte vågade ställa några obehagliga frågor till henne, och 
framförallt inte få några hemska svar tillbaka.  
 
Det visade sig att kvinnorna blev motiverade till att överleva cancern när de fick stöd av 
personer i deras närhet. Det var värdefullt att ha vänner som stöttade och berättade för dem att 
de var duktiga som klarade sig igenom behandlingen. En kvinna beskrev den känslomässiga 
stund då hon fick sitt hår avklippt hos frisören och fick en peruk utprovad. Hon grät och 
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tyckte det kändes jobbigt, men när hennes vänner sa att hon såg fin ut i sitt nya hår med 
lockar och volym så bestämde kvinnan sig för att lita på sina vänner och hålla med om att hon 
faktiskt var snygg. Hon tyckte att det var viktigt att ha folk runt omkring sig som var positiva, 
eftersom det smittade av sig på henne. Hon kände att hon varken hade tid eller råd att ha 
negativa människor runt omkring sig.  Det var många som hoppades att hon skulle bli frisk 
från cancern och som sa det med ett ledsamt tonfall, detta gjorde henne frustrerad då hon själv 
kände sig frisk eftersom tumören var bortopererad. Hon beskrev att det hon nu gick igenom 
med cellgifter och strålning snarare var en säkerhetsåtgärd för att cancern inte skulle komma 
tillbaka, och hon menade att det är på så sätt hon måste tänka för att orka gå igenom 
behandlingen. 
 
Att samtala med andra kvinnor som genomgått samma cancersjukdom tyckte kvinnorna olika 
om. En av kvinnorna beskrev en stor lättnad att under behandlingen kunna samtala med andra 
som varit med om samma sak. De kunde dela de tuffa tankarna och känslorna som cancern 
och behandlingen medförde och förstå varandra på ett annat sätt än vad hennes andra vänner 
och familj gjorde. En annan kvinna fick genom sina vänner förklarat för sig hur fysiskt och 
mentalt påfrestande det skulle bli för henne att genomgå behandlingen. Vännerna delade med 
sig av sina erfarenheter och förklarade hur hon skulle förbereda sig på bästa sätt inför 
biverkningarna. Trots att hon visste att de delade med sig av sina erfarenheter av ren 
välmening tyckte hon det blev för jobbigt. “Det blir näst intill för mycket för mig! I det här 
läget är jag väldigt ömtålig och gråter lätt. Bra att få information men det kan bli lite för 
mycket känns det som. Det är av omsorg dom säger det, det förstår jag.” (Målevik, 2011, s. 
19). 
 
Kvinnorna blev erbjudna att samtala med psykolog under behandlingen. En av kvinnorna 
beskrev lättnaden över att få det bekräftat av någon utomstående att det var normalt att 
uppleva de känslor och den frustration hon upplevde. 
 

Psykologen säger att det är fullständigt normalt att tycka att det är jobbigt när självbilden 
förändrats, // Det här är ju inte för alltid, det är bara tillfälligt som du är svagare, // Sen 
kommer du så småningom att få tillbaka ditt gamla jag. Men det kommer dröja och det måste 
du acceptera. Annars går det för mycket energi till att vara arg på att du inte orkar, // Jag vill 
inte acceptera. Inget av det här har jag ju valt själv, // Men någonstans därinne inser ju även 
jag att jag måste göra precis som hon säger. Att acceptera är det första steget ut ur 
någonting. (Titor, 2014, s. 10-11) 

 
En kvinna tyckte det var svårt att veta hur hon skulle berätta för sina barn att hon hade 
bröstcancer. Hon ansåg att barnen inte behövde veta hela sanningen om att hon var sjuk. När 
kvinnan var hos psykologen för andra gången ville hon veta om hon behövde berätta 
någonting för barnen, var på psykologen förklarade att hon inte längre är sjuk i bröstcancer. 
Tumören hade opererats bort och behandlingen hon fick var i förebyggande syfte för att 
cancern inte skulle drabba henne igen. Titor (2014) tänkte då “Jag är frisk, det är ju det jag 
är! Jag är beredd att krama psykologen.” (s. 14-15) Hon skämdes över hennes tidigare tankar 
om att psykologen inte alls kunde hjälpa henne att må bättre, hon ändrade sig helt och ville 
träffa psykologen igen. 
 
Två av kvinnorna hittade sin styrka i att kämpa sig igenom sin behandling när de tänkte på 
familjen och alla minnen de hade tillsammans och vad mycket de hade kvar att uppleva i 
framtiden. Trots att de kände sig okvinnliga, ständigt illamående och otillräckliga fanns deras 
sambos där för att hjälpa dem upp på benen igen och kämpa vidare. 
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DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att belysa hur medelålders kvinnor med bröstcancer upplever sin 
självbild och kroppsuppfattning under behandlingen. I resultatet framkommer det att 
kvinnornas syn på sig själva och sin kropp förändrades i takt med de biverkningar som följde 
behandlingen och de fick ett annat sätt att förhålla sig till vardagslivet. Det viktigaste fyndet 
var att kvinnorna som befann sig i samma fas i livet och fick liknande behandling upplevde 
att självbilden och kroppsuppfattningen förändrades på olika sätt.  
 

Metoddiskussion 
En kvalitativ innehållsanalys valdes då syftet var att få ta del av kvinnornas personliga 
upplevelser och på så sätt kunde en stor del data samlas in och analyseras. Studien beskrivs 
med en induktiv ansats vilket anses vara den mest lämpliga metoden då studien baseras på 
kvinnors upplevelser (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Att basera resultatet på självbiografier är det bästa möjliga valet då syftet är att utgå från 
kvinnornas personliga tolkningar, vilket ger en ökad trovärdighet för studien (Segesten, 
2012). Då det är kvinnornas självbild och kroppsuppfattning som ska studeras är det enligt 
Dahlborg-Lyckhage (2012) lämpligt att använda sig av självbiografier eftersom det är en djup 
och innehållsrik informationskälla. Jonsson, Heuchemer och Josephsson (2012) menar att en 
självbiografi skrivs utefter personens egna erfarenheter och tankar, vilket gör varje berättelse 
unik. Biografierna kan påminna om varandra men är alltid unik för varje person. Detta gjorde 
att det blev ett självklart val för studien. Att använda sig av denna metod kan dock vara en 
nackdel eftersom självbiografierna är offentligt publicerade. Kvinnorna kan ha valt att enbart 
publicera en del av deras verklighet, detta gäller dock även intervjuer då kvinnorna kan välja 
att undanhålla viss information. Med självbiografier som innehållskälla får kvinnorna på eget 
initiativ dela med sig av sin personliga berättelse och har tid på sig att reflektera över vad de 
vill förmedla. Nackdelen kan vara att kvinnorna nämner att de väljer att dela med sig av sin 
cancerresa för att hjälpa andra kvinnor med bröstcancer, anhöriga och/ eller vårdpersonal. 
Vilket kan medföra att kvinnorna väljer att främst dela med sig av den information som de 
tror andra kvinnor i samma situation vill ha hjälp och stöttning i. Det finns där med en risk att 
vissa delar i biografierna har lyfts fram mer än andra och betydelsefull information för 
resultatet kan ha förvrängts.  
 
Andra informationskällor som skulle kunnat användas är vårdvetenskapliga artiklar eller 
intervjuer. Med intervjuer finns en risk att frågorna vinklas efter det syfte som den som 
intervjuar har och intervjun riskerar därför att inte ha någon bärighet utanför situationen 
(Alvehus, 2013). I en intervju kan kvinnorna även ha svårt för att sätta ord på sina 
erfarenheter. På den som intervjuar ställs det dessutom höga krav på att intervjun sker på rätt 
sätt. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskning inte bedrivas av personer som 
saknar yrkeskompetens i det aktuella området. Vi valde följa dessa föreskrifter då vi inte har 
tillräcklig kunskap inom intervjuteknik. Om studien istället baserats på intervjuer hade 
följdfrågor kunnat ställas till kvinnorna vilket hade gjort det lättare att hitta likheter och 
skillnader utifrån frågorna. Resultatet hade sannolikt blivit annorlunda om metodvalet varit 
intervjuer istället för självbiografier. Att använda sig av självbiografier gav ett mer rättvist 
resultat då kvinnorna med egna ord och på egna villkor fick dela med sig av sin berättelse. 
Om metodvalet hade varit vårdvetenskapliga artiklar hade innehållet tolkats av en författare 
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vilket ökar risken för feltolkningar då vi hade gjort en ny tolkning av artiklarnas resultat, 
därför uteslöts även denna metod.  
 
Att använda sig av självbiografier innebär att en stor mängd data ska analyseras och risken 
finns att betydelsefull information inte uppmärksammas. För att minimera denna risk har 
självbiografierna lästs var för sig och enskilt anteckna meningsbärande enheter som svarar 
mot studiens frågeställningar och syfte. Därefter diskuterades materialet, kortades ner och 
kodades med begrepp vilket sedan mynnade ut i till tre huvudkategorier och sex 
underkategorier som utgjorde grunden till vårt resultat. Detta är dock ingen garanti för att all 
betydelsefull information kommit med i studien, men trovärdigheten ökar då materialet 
bearbetas av båda författarna och risken att förlora betydelsefull data minimerades. 
Kvinnornas känslor och upplevelser lyftes fram med hjälp av citat, då detta ger en inblick i 
hur kvinnorna exakt beskriver sin upplevelse. Citat i resultatet ökar studiens trovärdighet och 
stärker det som författarna har kommit fram till (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012).  
 
För att hitta relevant litteratur gjordes en sökning i LIBRIS, en nationell bibliotekskatalog. 
Detta gjordes då en överskådlig bild över vilka biografier som fanns om bröstcancer önskades 
och för att avgränsa och smalna av sökningen utefter de inklusion - och exklusionskriterier 
som fanns. Avgränsning till svenska biografier gjordes då kvinnorna skulle behandlas i 
Sverige under liknande förutsättningar. Kvinnorna skulle behandlas för bröstcancer mellan 
åren 2004-2014 för att behandlingen skulle vara relevant utifrån dagens sjukvård. Efter 
sökning i LIBRIS valdes de biografier som ansågs vara användbara i studien. Därefter 
återfanns de utvalda biografierna på bibliotek i Växjö. Av de biografier som blev utvalda 
kontrollerades att kvinnorna skulle vara mellan 35-50 år. Att det gjordes en avgränsning i 
kvinnornas ålder kan ses som en styrka då kvinnorna förmodligen upplever självbilden och 
kroppsuppfattningen olika beroende på var i livet de befinner sig. För att kvinnorna skulle 
vara en avsmalnad grupp med liknande förutsättningar var det även ett inklusionskriterie att 
kvinnorna skulle vara mödrar. Kvinnorna skulle även ha genomgått liknande behandlingar 
med bortoperation av hela bröstet. Resultatets tillförlitlighet ökar då samtliga självbiografier 
uppnått studiens kriterier.  
 
Då resultatet bygger på kvinnornas upplevelser kan det inte generaliseras på samma sätt som 
vid kvantitativ forskning. Resultatet ger en ökad kunskap om hur kvinnorna upplevde 
självbilden och kroppsuppfattningen under behandlingen och andra cancerdrabbade kvinnor 
som inte ingick i studien kan sannolikt känna igen sig i studiens resultat. Det framkom 
skillnader i kvinnornas sätt att hantera de biverkningar som följde behandlingen, vilket 
bekräftar betydelsen av att förstå att den unika människan har individuella upplevelser och 
reagerar olika i liknade situationer. Fördelen med att utgå från självbiografier är att kvinnorna 
skriver sin sanning om vad just de har upplevt under sjukdomen, det finns ingen mall eller 
krav på att det ska finnas en viss sanning eller objektivitet i texten (Segesten, 2012). 
 
Förförståelsen diskuterades mellan författarna innan studien påbörjades. Alvehus (2013) 
beskriver att det inte går att sätta varken förförståelsen eller den egna tolkningen åt sidan vid 
kvalitativ forskning. Det är därför av stor betydelse att under hela arbetets gång vara 
medveten om sin förförståelse så studien inte formas av tidigare erfarenheter och 
förkunskaper (ibid.). Författarna till föreliggande studie hade ingen tidigare erfarenhet eller 
förkunskaper om bröstcancer vilket kan ses som en fördel då kvinnornas berättelse togs emot 
med en öppenhet utan föreställningar för hur kvinnorna upplevde sin självbild och 
kroppsuppfattning. 
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Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom det att det kvinnorna upplevde en förändrad självbild och 
kroppsuppfattning under behandlingen. Den levda kroppen påverkades av såväl det 
bortopererade bröstet, som känslor av utmattning och frustration över att vara cancersjuk. 
Samtliga kvinnor upplevde det förändrade jaget och den förändrade kroppen individuellt och 
det var få känslor som var likartade hos de drabbade. Detta bekräftar att varje individ har en 
unik livsvärld och har olika sätt att förhålla sig till sjukdom, trots gemensam diagnos, 
åldersgrupp, ursprung och roll som mamma.  
 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur den levda kroppen är fysisk, psykisk, existentiell 
och andlig på samma gång. De beskriver hur omvärlden upplevs med hjälp av kroppen vilket 
visades i vårt resultat där kvinnorna fick en förändrad syn på sig själva då det blev synligt för 
omvärlden att de var cancersjuka. Cebeci, Yangın och Tekeli (2012), Doumit, El Saghir, Abu-
Saad Huijer, Kelley och Nassar (2010a), Doumit, Huijer, Kelley, El Saghir, och Nassar 
(2010b), Krigel et al. (2014), Taleghani, Yekta, och Nasrabadi (2006) och Vargens och 
Berterö (2007) beskriver likt studiens resultat att kvinnornas självbild och kroppsuppfattning 
förändrades i samband med bröstcancerbehandlingen.  
 
Det visade sig att kvinnorna inte ansåg att bortoperationen av bröstet var den svåraste delen 
av behandlingen eftersom de inte längre ville identifiera sig med bröstet, vilket även ses i 
andra studier (Doumit et al., 2010b; Klaeson, Sandell & Berter, 2011; Krigel et al., 2014; 
Taleghani et al., 2006). Istället var symtom på åldrande och ohälsa det kvinnorna ansåg 
signalera att deras kropp förändrades. Håravfallet var en tuff biverkning och utan hår kände 
de sig oattraktiva och det blev mer synligt för omgivningen att de var cancersjuka. Kvinnorna 
la ner mycket energi på att passa in i omgivningen för att visa att de inte var cancersjuka. 
Kvinnorna ville bli behandlade som före diagnosen för att lättare ta sig igenom behandlingen. 
Detta bekräftar även Beatty et al. (2008), Klaeson et al. (2011), Lindop och Cannon (2001) 
och Vargens et al. (2007) som beskriver att den drabbade ser sin kropp som en del av det 
sociala och att omgivningen påverkas av kvinnornas förändrade utseende. Att kvinnorna 
uppfattades som annorlunda och objektifierades som bröstcancerpatienter bekräftade även i 
Fisher och O’Connors (2012) studie, som beskriver att kvinnorna upplevde att vänner och 
bekanta inte längre uppfattade dem som de individer de var före diagnosen.  Istället blev de 
bemötta som ”bröstcancerpatienter” på grund av deras utseende med håravfall och andra 
symtom på ohälsa. Detta ledde till att kvinnornas självbild påverkades och de isolerade sig 
och medvetet undvek omgivningens reaktioner.  
 
Fem av kvinnorna i studien reflekterade inte över bröstets betydelse. De menade att bröstet 
var mer sammankopplat med cancern än de själva, vilket inte är i linje med Helms et al. 
(2008) studie. Där visade det sig att bröstet är förknippat med moderskap, kvinnlighet och 
sexualitet. Kvinnorna upplevde att bröstlösheten var en psykisk påfrestning som påverkade 
kvinnornas livskvalité och självbild. I en annan studie beskrivs att upplevelsen av 
kvinnligheten försvann i samband med bortoperationen av bröstet och istället infann sig en 
känsla av att vara oduglig som kvinna. De hade svårt att se sin spegelbild och saknade känslan 
av att vara kvinna med två bröst (Cebeci et al. 2012; Doumit et al. 2010a; Khan et al. 2000; 
McKean, Newman & Adair, 2013). I studien framkom det att enbart en kvinna valde att 
rekonstruera bröstet i syfte att dölja för omgivningen att hon endast hade ett bröst, detta är 
även i linje med Vargens et al. (2007) resultat. De kvinnor som inte valde att rekonstruera 
bröstet ansåg att det inte var viktigt att ta hänsyn till samhällets normer om hur en kvinna 
skulle se ut. Istället menade de att huvudsaken var att känna sig trygg i sig själv och 
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tryggheten kunde infinna sig trots att de saknade ett bröst. Detta visar att bröstet påverkar 
kroppsuppfattningen på olika sätt.  
 
Kvinnorna försökte trots stort lidande upprätthålla en positiv inställning till behandlingen. De 
satte upp delmål för att kunna fokusera framåt och inte fastna i den jobbiga stund de 
emellanåt befann sig i. Detta överensstämmer med resultatet i Vargens et al. (2007) som 
beskriver hur bröstcancerdrabbade kvinnor blev hjälpta av att sätta upp delmål för att se ett 
avslut i behandlingen. Likt studiens resultat beskriver Doumits et al. (2010a), Doumit et al. 
(2010b) och Vilhauer (2008) att trots en positiv inställning till behandlingen upplevde 
kvinnorna ett lidande över ovissheten om de skulle drabbas av återfall. Kvinnorna beskrev hur 
självbilden påverkades av deras osäkerhet inför framtiden vilket även Doumit et al. (2010a), 
Lu et al. (2010), McKean et al. (2013) och Taleghani et al. (2006) bekräftar. En studie av 
Klaeson et al. (2011) visar likt studiens resultat hur kvinnorna med tiden blev bekanta med de 
nya känslor som diagnosen medförde. De blev medvetna om döden och att leva med en 
osäker framtid. Detta gjorde att kvinnorna omvärderade livet där små händelser fick större 
värde.  
 
I studien framkom det att självbilden påverkades av kvinnornas roll som mamma då 
biverkningarna bidrog till en känsla av otillräcklighet. McKean et al. (2013) beskriver hur 
bröstcancerdiagnosen innebar en förändrad livsvärld för kvinnorna och där av också i 
kvinnornas roll som mamma. Behandlingens biverkningar orsakade ett stort lidande då de 
kände sig otillräckliga som mamma. Barnen visade sig vara en stark drivkraft för att ta sig 
igenom behandlingen. De lindrade lidandet och gjorde att kvinnorna inte gav upp. Cebeci et 
al. (2012), Doumit et al. (2010b), Klaeson et al. (2011), Krigel et al. (2014), Lindop et al. 
(2001), Manderson et al. (2007), Taleghani et al, (2006) och Vargens et al. (2007) beskriver 
likt studiens resultat att barnen är det viktigaste stödet för kvinnorna under behandlingen och 
att det är betydelsefullt att känna sig älskad av sin partner.  
 
Kvinnorna beskrev att det var svårare att ta sig igenom behandlingen då de umgicks med 
människor som var ledsna och visade sympati för deras situation. Istället ville de omges av 
familj och vänner som spred positiv energi runt omkring dem. Doumit et al. (2010b), Fisher et 
al. (2012) och Mckean et al. (2013) styrker studiens resultat genom att beskriva hur kvinnorna 
ville leva det liv de levde tidigare och inte förknippas med cancern med risk för att diagnosen 
skulle ta över deras identitet. 
 
Kvinnorna beskrev i studien att det var betydelsefullt att vara välinformerad inför 
behandlingarna för att självbilden och kroppsuppfattningen inte skulle påverkas negativt. Det 
visade sig att de tog emot de biverkningar som följde mer positivt då de fått förbereda sig. Då 
det uppkom oväntade biverkningar blev de besvikna och oroliga för att kroppen skulle svika 
dem igen. Lichtenthal et al. (2005) bekräftar vikten av att vara välinformerad som patient 
under behandlingen. Det lidande som uppstår då jaget inte uppmärksammas av sjukvården 
eller då kvinnorna inte får information om vad de kan uppleva som tufft både fysiskt, mentalt 
och socialt skapar ett onödigt lidande. Doumit et al.(2010a) och Krigel et al. (2014) beskriver 
även hur viktigt det var för kvinnorna att vara välinformerade om vad som skulle hända med 
deras kroppar under behandlingen. För dessa kvinnor uppstod det ett lidande då de inte visste 
hur deras vardag skulle förändras och det var svårt för kvinnorna att själva ta kontakt med 
vården för att få råd och stöd.  
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Fortsatt forskning 
Det behövs vidare forskning kring hur kvinnors självbild och kroppsuppfattning påverkas av 
bröstcancer. Ökad kunskap kring detta område är värdefullt för såväl de drabbade kvinnorna 
som för sjuksköterskor, som genom denna kunskap kan ge individanpassat stöd till de 
drabbade kvinnorna. Föreliggande studies resultat visar att kvinnorna lättare tog sig igenom 
behandlingen då de fick information om behandlingens biverkningar och vad de kan väntas 
möta för hinder både fysiskt, psykiskt och socialt. Trots att kvinnorna hade liknande 
förutsättningar upplevde de alla olika känslor kring behandlingens följder. Detta visar att 
varje livsvärld är unik. Genom ökad kunskap kring hur kvinnor upplever sin förändrade 
självbild och kroppsuppfattning kan sjuksköterskan informera, bekräfta och stötta 
bröstcancerdrabbade kvinnor i syfte att minska lidande. Mer kunskap kring hur diagnosen 
påverkar kvinnors självbild och kroppsuppfattning ökar sjuksköterskans förutsättningar att 
hjälpa dessa kvinnor att ta sig igenom behandlingen utifrån den individuella livsvärlden.   
 
 

SLUTSATS 
 
I föreliggande studie har syftet besvarats genom en beskrivning om hur kvinnor med 
bröstcancer upplever sin självbild och kroppsuppfattning i samband med 
bröstcancerbehandlingen. Det framgick att självbilden och kroppsuppfattningen förändrades. 
En viktig del av resultatet var att det uppkom en variation i kvinnornas upplevelser av jaget 
och kroppen samt att de hade olika sätt att förhålla sig till den förändring som rådde, vilket 
visar att människans upplevelser är unik hos varje enskild individ. Trots olikheter framkom 
likheter mellan hur en del kvinnor upplevde att bli av med det cancerdrabbade bröstet och hur 
viktigt det var för dem att få information om behandlingens biverkningar och vad de skulle 
uppleva för känslor då behandlingen pågick.  
 
Det finns en risk för att kvinnorna objektifieras som cancerpatienter av omgivningen till följd 
av håravfall och andra ytliga symtom på ohälsa, därför är det viktigt att uppmärksamma att 
dessa kvinnor behöver fortsätta ses som den unika individ de är för att inte mer lidande ska 
drabba dem. Som blivande sjuksköterskor är det av stor vikt att få en ökad kunskap om 
kvinnors upplevda självbild och kroppsuppfattning i samband med bröstcancerbehandling för 
att få en ökad förståelse. Framtida forskning kring kvinnors upplevelser och behov av stöd 
under bröstcancerbehandling behövs för att få ytterligare kunskap om hur vårdpersonalen kan 
stötta dessa kvinnor till att hantera de svåra frågor och hinder diagnosen bär med sig.  
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Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Antal träffar 
efter 
avgränsning 

Utvalda 
böcker 

LIBRIS 2015-04-
08 

Bröstcancer 785   

  + lz 43 20* 6 

 

* Har avgränsats till svenska böcker (ej talböcker eller e-böcker). Sorterade efter den 
nyaste boken först för att lättare kunna se vilka biografier som låg inom tidsramen år 
2004-2014.  
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LITTERATURÖVERSIKT        
       
 

Författare 
Titel 
År 

Handling 

Andersson, A.  
När du blir ”flintis” kan pappa 
köra mig till fritids då? 
2004 

Läsaren får ta del av Annelis upplevelse av att leva med bröstcancer. Hon var 39 år när hon drabbades och hon 
berättar om sitt liv före och efter insjuknandet och hur cancern påverkar familjelivet med hennes man och son.  

Målevik, M. 
Cancer som resesällskap  
2011 

Maggie är 46 år när hon drabbas av bröstcancer. Hon vill att läsaren ska ta del av hur viktigt det är att se positivt 
på tillvaron och ha en framtidsplan trots det negativa som sjukdomen bär med sig.  

Nyberg, E.  
När livet rämnar  
2008 

Handlar om Eva som var 43 år då hon fick beskedet att hon drabbats av bröstcancer. Tre år efter att hon har 
blivit friskförklarad drabbades hon av ett återfall. Man får ta del av hennes vardag och hur hon gör för att leva 
ett normalt liv som ensamstående med två barn.  

Palmcrantz, U. 
Bröstresan 
2011 

En berättelse om Ulrika, 40 år, som drabbades av bröstcancer och skrev dagbok under resans gång vilket 
resulterade i denna bok.   

Tenor, L.  
Hope – om att överleva cancer 
2011 

Detta är en personlig berättelse om Lotta, 37 år, mamma till en liten dotter, som drabbas av bröstcancer. Hon 
beskriver hur det var att leva i väntan på att få bröstcancerbeskedet, hur det var att leva i samband med 
behandlingen och hur hon skulle våga leva vidare efter alla behandlingarna och våga tro på en framtid igen. 

Titor, M. 
Kul med cancer – hur man tar 

Monika var mitt i livet och mamma till två flickor, tre och fem år gamla, själv var hon 41 år. Hon delar med sig 
av hur det är att drabbas av bröstcancer och hur hon tog sig igenom behandlingarna. Monica berättar också hur 



 

sig igenom bröstcancer 
2014 

omgivningen reagerade, hur det var att få ett förändrat utseende och hur det var att komma tillbaka till livet som 
frisk. 
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KÄLLKRITIK AV TRYCKT TEXT ENLIGT SEGESTEN (2012, s.54)  
       

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, 
debattbok, populärvetenskap eller något sådant?  

• Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller 
tidsskriften i fråga?  

• Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka 
värderingar har de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, 
för att förstå innehållet, av annan orsak?  

• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  
• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och 

professionell kunskap inom mitt ämnesområde?  
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KVALITETSGRANSKNING       
       

Titel 

Vilken 
form av 
litteratur 
är detta? 

Vem är 
ansvari
g 
utgivar
e? 

Vem/vilka är 
författaren/författar
na? 

När 
tryckt
es 
källan
? 

Har 
texten 
blivit 
kvalitets- 
granskad
? 

På vilket sätt 
kan jag 
använda 
denna text 
för att 
utveckla 
akademisk 
och 
professionell 
kunskap 
inom mitt 
ämnesområd
e? 

Andersso
n, A. 
  
När du 
blir 
”flintis” 
kan pappa 
köra mig 
till fritids 
då? 
 
2004 

Självbiogr
afi 

Anelia 
förlag 

Författaren är Anneli 
Andersson som 
drabbades av 
bröstcancer när hon 
var 39 år. 

2004 

Bokförlag
et 
granskade 
boken 
innan 
tryckning. 

Denna bok 
ger kunskap 
om hur 
Annelie 
upplevde 
tiden då hon 
drabbades av 
bröstcancer 
fram tills hon 
blev 
friskförklarad. 
Hon beskrev 
hur 
bröstcancer 
drabbade 



 

henne och 
hennes familj 
och hur hon 
tog sig 
igenom 
behandlingen. 

Målevik, 
M. 
 
Cancer 
som 
resesällsk
ap  
 
2011 

Självbiogr
afi 

Astremi 
AB 

Författaren är Maggie 
Målevik som 
drabbades av 
bröstcancer när hon 
var 46 år. 

2011 

Bokförlag
et 
granskade 
boken 
innan 
tryckning. 

Denna bok 
ger kunskap 
om hur 
Maggie 
upplevde 
tiden då hon 
drabbades av 
bröstcancer 
tills den 
dagen hon 
avslutade 
behandlingen. 
Hon berättar 
om hur hon 
påverkades av 
beskedet och 
behandlingen 
samt hur 
hennes familj 
påverkades. 

Nyberg, 
E.  
 
När livet 
rämnar  
 
2008 

Självbiogr
afi 

Recito 
förlag 

Författaren är Eva 
Nyberg som 
drabbades av 
bröstcancer när hon 
var 43 år. 

2008 

Bokförlag
et 
granskade 
boken 
innan 
tryckning. 

Denna bok 
ger kunskap 
om hur Eva 
tar sig igenom 
tiden då hon 
drabbades och 
behandlades 
för 
bröstcancer. 
Hon beskriver 
hur det var att 
bli 
friskförklarad 
och efter 
något år 
drabbas av 
återfall och 
hur hon tog 
sig igenom 
den 
cancerresanig
en. 
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Titel 
Vilken 
form av 
litteratur 
är detta? 

Vem är 
ansvari
g 
utgivar
e? 

Vem/vilka är 
författaren/författar
na? 

När 
tryckt
es 
källan
? 

Har 
texten 
blivit 
kvalitets- 
granskad
? 

På vilket sätt 
kan jag 
använda 
denna text för 
att utveckla 
akademisk 
och 
professionell 
kunskap inom 
mitt 
ämnesområde
? 

Palmcran
tz, U. 
 
Bröstresa
n 
 
2011 

Självbiogr
afi 

Frank 
förlag 

Författaren är Ulrika 
Palmcrantz som 
drabbades av 
bröstcancer när hon 
var 40 år. 

2011 

Bokförla
get 
granskade 
boken 
innan 
tryckning
. 

Denna bok ger 
kunskap om 
hur Ulrika 
upplevde sin 
tid då hon 
drabbades av 
bröstcancer. 
Hon skrev 
dagbok under 
sjukdomsperio
den som 
beskriver 
hennes känslor 
och tankar 
kring 
sjukdomen och 
livet i övrigt. 

Tenor, L. Självbiogr Recito Författaren är Lotta 2011 Bokförla Denna bok ger 



 

  
Hope – 
om att 
överleva 
cancer 
 
2011 

afi förlag Tenor som drabbades 
av bröstcancer när 
hon var 37 år. 

get 
granskade 
boken 
innan 
tryckning
. 

kunskap om 
hur Lotta 
upplevde tiden 
då hon 
drabbades av 
bröstcancer 
fram till dagen 
då hon 
avslutade 
behandlingen. 
Hon beskriver 
hur det var att 
drabbas av den 
sjukdom hon 
fruktat mest 
och hur hon 
lyckades ta sig 
igenom 
behandlingen. 

Titor, M. 
 
Kul med 
cancer – 
hur man 
tar sig 
igenom 
bröstcanc
er 
 
2014 

Självbiogr
afi 

Gryf 
förlag 

Författaren är 
Monika Titor som 
drabbades av 
bröstcancer när hon 
var 41 år. 

2014 

Bokförla
get 
granskade 
boken 
innan 
tryckning
. 

Denna bok ger 
kunskap om 
hur Monika 
upplevde tiden 
då hon 
drabbades av 
bröstcancer 
fram till dagen 
hon var 
färdigbehandla
d. Hon delar 
med sig av hur 
hon kämpade 
sig igenom 
bröstcancern 
och vilka 
känslor det 
innebar att vara 
sjuk i cancer. 
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS      
       

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhe
t 

Kod Underkategor
i 

Kategori 

Dagarna är olika 
då jag ibland är 
på topphumör och 
har energi som 
förr medan jag 
andra dagar eller 
stunder inte 
känner för att 
åstadkomma 
något alls. 

Vissa dagar är 
jag på jättebra 
humör, för att 
nästa dag inte 
orka göra 
någonting.  

Ork och 
kraft 

Psykiska 
förändringarna 

En förändrad 
självbild 

Vad hände med 
det spontana? Jag 
är upptagen jämt. 
Blodprov på 
måndag. 
Cytostatika på 
tisdag. Sjuk fram 
till lördag. På 
söndag ska jag till 
vårdcentralen.  

Jag kan inte 
längre vara 
spontan, jag 
har hela tiden 
sjukdomen att 
ta hänsyn till 

Sjukdome
n tar över 

Psykiska 
förändringarna 

En förändrad 
självbild 

Håravfall är för 
många kvinnor 
den mest 
dramatiska 
förändringen och 
är för många 
kvinnor oerhört 
jobbigt 

Att tappa 
håret är för 
många den 
jobbigaste 
förändringen. 
 

Håravfall Håret En förändrad 
kroppsuppfattnin
g 

Nu gråter jag för 
allt. Jag måste 
vara stark nu.  

Jag måste 
vara stark 
trots att jag är 
svag.  

Maktlös Att leva med 
bröstcancer  

En förändrad 
tillvaro 

Under tiden efter 
operationen innan 
efterbehandlingen
, gjorde ångesten 

Då och då 
kom 
panikkänsla 
över mig 

Oro och 
ångest 

Att leva med 
bröstcancer  

En förändrad 
tillvaro 



 

täta återbesök. 
Även om livet så 
sakteligen började 
återgå till det 
normala efter 
beskedet i 
november, så 
kom då och då en 
panikkänsla över 
mig 
Hur jag stod ut 
vet jag inte - men 
antagligen var 
driften att vara 
mamma till min 
dotter starkare än 
allt annat. 
 

Att vara 
mamma till 
min dotter 
gjorde att jag 
orkade stå ut. 

Kraft och 
energi 

Moderskap 
och 
kvinnlighet 

En förändrad 
självbild 
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS      
       
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhe
t 

Kod Underkategor
i 

Kategori 

Min Min Förändrad Bröstet En förändrad 



 

kvinnlighet 
satt inte i 
brösten - jag 
var mer 
intresserad av 
mitt 
överhuvudtage
t varande - att 
få vara frisk 
och existera så 
länge som 
möjligt.  
 
 

kvinnlighet 
satt inte i 
brösten - att 
få vara frisk 
och existera 
var det 
viktigaste för 
mig. 

kvinnlighet kroppsuppfattnin
g 

Jag såg mig 
som bröstlös - 
det jag skulle 
få denna dag 
var implantat - 
det kommer 
aldrig vara 
mina bröst 
utan något att 
ha i behån, 
möjlighet till 
ett dekolletage 
för andra att se 
- för mig en 
påminnelse om 
ett nytt liv på 
övertid 

Jag såg mig 
som bröstlös. 
Implantateten 
var för mig en 
påminnelse 
om ett nytt liv 
på övertid 

Bröstlös Bröstet En förändrad 
kroppsuppfattnin
g 

Människor har 
gått omvägar i 
affären och 
gått över på 
andra sidan 
trottoaren för 
att slippa prata 
med mig. Hur 
och vad ska 
dom säga? Hur 
pass sjuk är 
hon? Dessa 
obehagliga 
frågor och 
kanske 
framförallt de 
hemska svaren 
gör att man 
hellre undviker 
människan än 

Märker att 
många tycker 
att det är 
jobbigt att 
möta mig då 
de inte vet hur 
de ska bete 
sig. 
 

Omgivningen
s rädsla 

Omgivningens 
reaktioner och 
dess känslor 

En förändrad 
tillvaro 



 

konfronterar 
henne. 
s. 52 Jag gråter 
när jag sitter 
där i 
frisörsalongen. 
Jag börjar 
använda 
peruken direkt, 
det känns 
jobbigt först 
men alla säger 
att det ser helt 
okej ut. Och 
då bestämmer 
jag mig för att 
det gör det. 
Det är rätt 
snyggt med 
mer volym och 
lockar än mitt 
egna hår.  

Jag gråter 
över mitt hår. 
Jag börjar 
använda 
peruk, det 
känns jobbigt 
men andra 
säger att det 
ser okej ut. 
Jag litar på 
dem.  

Ser 
annorlunda ut 

Håret En förändrad 
kroppsuppfattnin
g 

 


