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Abstract 
Narratives about life-changing events like cancer have become more 

common in today’s society. The purpose of the present study was to 

investigate whether gender patterns in society can also be found in 

pathographies about cancer, and further to investigate how gender is 

expressed in these cancer related narratives. Questions were posed on 

characteristics of the autobiographical cancer narratives, how gender is 

constructed by the authors of these narratives, and what these narratives say 

about gender structures’ liability to change in the individuals affected by 

this disease.  

          The material consisted of two Swedish pathographies about breast 

cancer, written by women, and two Swedish pathographies about prostate 

cancer, written by men. These works were published in the first decade of 

the present century. Narrative interpretation was used as the analysis 

method. The results show that gender patterns expressed in these narratives 

mainly follow conventional standards. Gender structures appear to be 

resistant to change in men and women diagnosed with cancer. The 

narratives by the women authors appear though to be somewhat more open 

to using the notions of manhood than was sees in narratives by the male 

authors regarding norms of femininity.  
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Sammanfattning 
Berättelser om livsomvälvande händelser som cancersjukdomar har blivit 

vanliga i dagens samhälle. Syftet med studien var att undersöka om 

genusmönster i samhället återfinns i patografier om cancer, för att se hur 

genus kommer till uttryck i samband med cancersjukdom. De frågor som 

ställdes rörde den självbiografiska cancerberättelsens kännetecken, hur kön 

konstrueras i relation till cancern av författare till dessa berättelser, samt vad 

berättelserna säger om genusstrukturers förändringsbenägenhet hos den 

cancersjuka/e individen. 

          Materialet utgjordes av två svenska patografier om bröstcancer, 

författade av kvinnor, och två svenska patografier om prostatacancer, 

skrivna av män. Berättelserna var utgivna på 2000-talet. Narrativ 

analysmetod användes vid tolkningsförfarandet. Resultatet visar att 

genusmönster i huvudsak iscensätts enligt konventionella normer i 

berättelserna. Genusstrukturer verkar vara svåra att förändra hos cancersjuka 

män och kvinnor. Berättelsen om den cancersjuka kvinnan framstod ändå 

något mer öppen för att använda föreställningar om manlighet, än vad 

berättelsen om den cancersjuke mannen bedömdes vara att uttrycka normer 

för kvinnlighet.  

 

 

 

Nyckelord: patografi, cancer, könsstrukturer, kön, narrativ analys, berättelse          

 

 

 

 



 

TACK 

Till min handledare Gunilla för engagemang och konstruktiv kritik 

Till min tassledare Marcel för spinnande stöd 

Denna uppsats tillägnas minnet av min mamma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehåll 

1. INLEDNING  ...................................................................................................................................................... 1

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   ................................................................................................................... 2
1.2 DISPOSITION   .................................................................................................................................................. 2

2. METOD   ............................................................................................................................................................. 2

2.1 BAKGRUND   .................................................................................................................................................... 3
2.1.1 Berättelsens framväxt och funktion   ....................................................................................................... 3
2.1.2 Självbiografin och patografin   ................................................................................................................ 3

2.2 NARRATIV ANALYS   ........................................................................................................................................ 4
2.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR   ....................................................................................................................... 5
2.4 FÖRFÖRSTÅELSE   ............................................................................................................................................ 5
2.5 GENOMFÖRANDE   ........................................................................................................................................... 6
2.6 TILLFÖRLITLIGHET, GENERALISERBARHET OCH FORSKNINGSETISKA PRINCIPER   ............................................ 6

3. TIDIGARE FORSKNING   ............................................................................................................................... 7

4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER - GENUSTEORI   ............................................................................ 8

4.1 KÖNSKONSTRUKTIONISM   ............................................................................................................................... 8
4.2 MAKTSTRUKTUREN MELLAN KÖNEN ...........................................................................................................  10 
4.3 KÖN OCH KÄNSLOR .................................................................................................................................... 111 

5. ANALYS   .......................................................................................................................................................... 12

5.1 BOKPRESENTATION   ..................................................................................................................................... 12
5.2 TEMATISK FORMANALYS   ............................................................................................................................. 14

5.2.1 Sol ...................................................................................................................................................... 144 
5.2.2 Kamp   ................................................................................................................................................... 17
5.2.3 Arbete   .................................................................................................................................................. 20
5.2.4 Vänskap ............................................................................................................................................. 244 
5.2.5 Kärlek ................................................................................................................................................ 277 
5.2.6 Kroppen   ............................................................................................................................................... 31

6. RESULTAT OCH DISKUSSION   .................................................................................................................. 35

6.1 AVSLUTANDE KOMMENTAR ....................................................................................................................... 388 
REFERENSER .................................................................................................................................................. 38

 

9 



 
 

 
 

1 

1. Inledning 
Livsberättelser har fått en given plats i media de senaste decennierna (Clarke & Everest 

2006:2591-2, Giddens 1991:76). Individen ges utrymme att berätta sin egen historia om något 

angeläget. Ofta handlar det om livsomvälvande händelser i personens liv. Den typen av 

berättelser kan vi bland annat ta del av inom den biografiska genren. Ett ämne som där blivit 

allt mer omskrivet är cancer, både den egna erfarenheten av sjukdomen och upplevelsen av att 

vara anhörig (Hunsaker Hawkins 1999:11). Vid en sökning med orden cancer och biografi på 

Sveriges nationalbiblioteks hemsida (www.kb.se) är 56 av 91 biografier inom ämnesområdet 

cancer utgivna på 2000-talet, varav ingen innan år 1965. 

          Att få en cancerdiagnos är en omskakande händelse som vänder upp och ner på 

tillvaron och kan leda till en känsla av kontrollförlust (Frank 1995:30). Nedtecknandet av 

sjukdomen i form av en självbiografisk berättelse kan vara ett sätt att återfå känslan av 

kontroll genom att finna mening i berättandet (ibid:32, Hunsaker Hawkins 1999:2-3). När vi 

skriver ner det upplevda bidrar det till att forma våra identiteter i och med att vi genom 

berättandet besvarar existentiella frågor (Johansson 2005:17). En viktig del av våra identiteter 

som berättandet medverkar till att forma är könsidentiteten (Butler 2007:67f, Eakin 1999:50). 

Enskilda individers berättelser är inte ifrån samhället isolerade företeelser, utan de speglar det 

samhälle inom vilket de skapas (Kohler Riessman 2002:333). Studiet av patografier om 

cancer kan därför säga något om hur strukturer i samhället kommer till uttryck i berättelsen 

när individuell mening och identitet skapas.  

          De samhällstrukturer jag finner vara betydelsefulla att studera i patografier om cancer 

är könsstrukturer. Genom att titta på dessa blir det möjligt att se om och hur de påverkar den 

cancersjuke i dennes/as situation. Om exempelvis berättelser av män skulle visa sig ge uttryck 

för manliga stereotyper som att män är tystlåtna och icke emotionella (Connell 2003:58) kan 

det tyda på att sådana föreställningar i samhället kan förhindra att män öppnar sig inför andra 

i olika berättandesituationer när de talar eller skriver om sin sjukdom. På samma sätt kan det 

bli ett hinder för kvinnor om de i sitt berättande uppvisar kvinnliga stereotyper som att vara 

ett objekt och vara omvårdande (ibid, de Beauvoir 1995:29). Sådana förhållningssätt skulle 

kunna indikera att kvinnan fokuserar på utseendespecifika konsekvenser av sjukdomen och 

månar mer om andra än sig själv. Könsstereotyper i samhället kan på så sätt resultera i att 

både män och kvinnor mår sämre än vad de kanske skulle göra om det fanns en större 

öppenhet beträffande könsmönster.  

http://www.kb.se/�
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 1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv belysa hur individer berättar om sina 

egna erfarenheter av cancer i patografier. Exempelvis vilka teman som författarna väljer att 

betona i sitt berättande och genom vilket språkbruk dessa teman kommer till uttryck. Avsikten 

är att undersöka om sättet att skildra den självupplevda cancersjukdomen speglar 

könsstereotyper som finns i samhället, för att därmed kunna se hur sådana kommer till uttryck 

hos individen under sjukdomstiden. Det kan säga något om förväntningar på könsmönster från 

den sjuke/a individen gentemot sig själv och från samhällets sida. Syftet besvaras genom 

följande frågeställningar:  

• Om och i så fall hur skapar författarna kön1

• Om och på vilket sätt är könsstrukturer begränsande för den cancersjuka individen? 

 i relation till cancern i berättelserna?  

• Vad säger berättelserna om könsstrukturers förändringsbenägenhet hos individen i 

samband med en allvarlig sjukdom som cancer? 

1.2 Disposition 
Inför resan genom denna studie ges först en beskrivning av forskningsintresset för berättelsen 

och berättandets betydelse för individen. Därefter följer en redogörelse över självbiografin 

och patografin. Detta återföljs av vad som utmärker narrativ metod. Sedan presenteras 

urvalsförfarandet, förförståelsen och hur narrativ metod används i denna studie. När läsaren 

fått ta del av detta bränsle för vidare läsning redogörs för tidigare forskning om 

cancerberättelser av självbiografisk karaktär och genusteorier introduceras. Efter detta startar 

resan in i den narrativa analysmetodens landskap, där läsaren når fram till själva analysen som 

är studiens hjärta. Därefter är det dags att sätta kurs mot resans destination vilken nås i resultat 

och diskussion.        

2. Metod  
Berättelsen har uppmärksammats allt mer på forskningsfronten det senaste decenniet (Bryman 

2011:533, Johansson 2005:17, Kohler Riessman 2003:332). Kanhända som ett resultat av att 

forskare efterfrågat fler studier av berättelser för att förstå det sociala livet och relationen 

individ - samhälle (Baumeister & Newman 1994:676-7, Kohler Riessman 1990:1199, Laslett 

1999:392).  Sociologiprofessor Barbara Laslett poängterar fördelarna med narrativa studier i 

följande ordalag:   
                                                           

1 Kön betraktas i denna studie som en social konstruktion som bygger på föreställningar om vad som är kvinnligt 
respektive manligt (Connell 2003:19).  
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Personal narratives can adress several key theoretical debates in contemporary sociology: macro 

and micro lincages; structure, agency and there intersection; processes of structuration; social 

reproduction; and social change. They can provide access to both the individual and the social, 

and make it possible to see connections between them (Laslett 1999:392).  

 

Sociologen Anna Johansson ger en snarlik beskrivning av berättelsen som en nyckel till att 

förstå sociala strukturer, relationer och identiteter samt hur dessa skapas och omskapas 

(Johansson 2005:18). Sociologen Peter Öberg sätter fingret på detta med orden:”When we 

understand someone, we understand his or her stories” (Öberg 1997:47).  

  

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Berättelsens framväxt och funktion 

I och med medias utbredning som informationskälla i det moderna samhället har berättelsen 

där blivit en form för att nå ut med kunskap till individen (Clarke & Everest 2006:2591-2). 

För berättaren innebär skapandet av berättelsen ett begripliggörande av dennes/as livssituation 

och identitet, att skriva ner det upplevda blir att inta ett reflexivt förhållningssätt till sig själv 

(Johansson 2005:17, Giddens 1991:76). Det är genom berättandet individen orienterar sig i 

världen, eftersom själva språket fyller omvärlden med betydelse (Johansson 2005:18). 

Berättelsen individen skapar ses i denna studie som en konstruktion av många möjliga och 

ingen manifest sanning. Berättelsen bygger på individens tolkningar av sig själv och den 

historiska och kulturella kontext som denne/a befinner sig i, ett synsätt som tillhör den 

socialkonstruktionistiska teoribildningen (Giddens 1991:55, Johansson 2005:26).            

2.1.2 Självbiografin och patografin 
Sociolog Anthony Giddens redogör för hur den självbiografiska genren fått fotfäste under 

modernitetens era (Giddens 1991:76). Självbiografin är från början en västerländsk manlig 

konstruktion. Forskare har funnit att kvinnors självbiografiska berättande oftare utspelar sig i 

den privata sfären och är inte lika linjärt som männens, utan mer uppbyggt av delar (Bryman 

2011:491, Johansson 2005:234). Det som föranleder individen att skriva självbiografiska 

berättelser är detsamma som för berättandet överlag, nämligen behovet hos individen att finna 

mening såväl i livet i stort som i enskilda händelser (Baumeister & Newman 1994:680). Vi 

utbyter ständigt självbiografiska berättelser i vardagen när vi presenterar oss för varandra och 

berättar om våra liv (Johansson 2005:229). 

          Patografins karaktäristika påminner om självbiografin, men patografin kännetecknas av 

en högre grad av personlig skildring som är författad av en individ med en sjukdom 
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(ibid:1,11). Inom både svensk och utländsk litteratur är patografin en ny och växande genre 

som blivit alltmer subjektiv i och med individens eskalerande krav i samhället på att få göra 

sin röst hörd (Häggblom & Mattsson 2007:3548, McKay & Bonnier 1999:564). I svenska 

patografier är cancer den mest omskrivna sjukdomen (Häggblom & Mattsson 2007:3548). 

Ordet patografi kan vilseleda oss att tro att berättelsen endast handlar om sjukdom, men den 

inbegriper så mycket mer. I patografin kan subjektiva aspekter, liksom medicinska aspekter, 

av sjukdomen tas upp. Det kan t ex handla om sjukdomens inverkan på familj, vänner och 

arbete (Hunsaker Hawkins 1999:8). Sedan 1800-talet har krigsmetaforiken haft inflytande på 

det medicinska språkbruket och blivit ett naturligt inslag i konversationen mellan läkare och 

patient. Denna cancerdiskurs i samhället återspeglar sig i patienternas patografier (Hunsaker 

Hawkins 1999:66, Sontag 1981:95ff). 

          De flesta av de studier jag påträffat i uppsatsarbetet använder inte ordet patografi, utan 

omskriver de studerade berättelserna som sjukdomsskildringar, cancerberättelser, 

sjukdomsnarrativer eller berättelser av självbiografisk karaktär. Sannolikt har detta att göra 

med patografins genremässiga färskhet.  

2.2 Narrativ analys 
Essensen i narrativ analys är tolkandet av berättelsen i texter eller i sociala sammanhang 

(Johansson 2005:27). Tolkandet handlar om att få inblick i hur människor skapar mening i det 

som de erfarit (Bryman 2011:530). Det är möjligt att urskilja två ansatser att närma sig den 

skrivna berättelsen genom. Dessa är den hermeneutiska respektive den strukturalistiska 

ansatsen. Fokus i den hermeneutiska ansatsen är på språklig mening, medan den 

strukturalistiska ansatsen är mer inriktad mot relationen mellan språktecknen (Johansson 

2005:147). I föreliggande studie ämnar jag förhålla mig till mening utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Det innebär att jag förstår det berättade såväl med hänsyn till berättarens situation 

som till den kontext inom vilken berättelsen tillkommit (Bryman 2011:507-8).  

          Johansson (2005) redogör för tre olika dimensioner i analyserandet av livsberättelser:2

                                                           

2 Livsberättelsen definieras som en berättelse en individ förmedlar om sitt liv eller utvalda delar av sitt liv 
(Johansson 2005:23). 

 

innehållsanalys, formanalys och analys av interpersonella relationer, vilka samtliga i 

varierande grad förefaller användbara i föreliggande analys. Innehållsanalysen besvarar t ex 

frågor som rör handling, karaktärer, teman och metanarrativ. Formanalysen riktar bland annat 

in sig på att studera avstånd/perspektiv i berättelsen, retoriska figurer, intriger, vändpunkter 

och ordval. Analysen av interpersonella relationer sätter t ex i ljuset hur berättarens relation 



 
 

 
 

5 

till karaktärerna som ingår i berättelsen ser ut, samt lyfter fram vilka identiteter som skapas i 

berättandet (ibid:286-7, 319). Sociologiska narrativa analyser har främst varit intresserade av 

innehållsliga komponenter, i synnerhet teman, men det blir allt vanligare att titta på 

berättelsens form (Bryman 2011:527, Johansson 2005:289-90).   

2.3 Urval och avgränsningar 

För studien utsågs två patografier författade av män och två författade av kvinnor. För att 

materialet ska vara så jämbördigt som möjligt har berättelserna valts ut utifrån typ av 

cancersjukdom. Eftersom det inte fanns fyra berättelser om en och samma cancersjukdom 

försökte jag ändå finna en tillfredsställande likvärdighet i mitt urval. Det resulterade i två 

patografier av kvinnor om bröstcancer och två patografier av män om prostatacancer. Dessa 

var: Mellan köksfönstret och evigheten. Om kärlek, vänskap och arbete av Karin Thunberg 

(2006), När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? - att leva med bröstcancer av 

Anneli Andersson (2004), Dagar av dimma, dagar av sol. När livet skakas om av en 

cancerdiagnos av Birger Thuresson (2009), I cancerns skugga. Ett år av förtvivlan och hopp 

av Birgitta von Otter och Kjell-Olof Feldt (2003). I urvalsförfarandet begränsade jag mig till 

att välja patografier skrivna under 2000-talet i Sverige, för att patografierna skulle vara 

författade under relativt likvärdiga samhällsförhållanden. På grund av tidsramarna och 

utrymmet för denna uppsats ansågs det lämpligt att avgränsa materialet till fyra patografier.  

2.4 Förförståelse  
Den tolkande processen i narrativ analys påbörjas redan när förförståelsen väcker frågor om 

någon företeelse (Johansson 2005:279). För min del skedde detta i samband med att jag följde 

nära anhöriga under deras tid som cancersjuka. Läsning av ett antal biografier bidrog likaså 

till att väcka mina funderingar om hur individer agerar när de drabbas av livshotande 

sjukdomar och vilka yttre beteendeförväntningar som kan finnas i omgivningen. Jag upplevde 

att när mina anhöriga frångick traditionella könsmönster verkade detta förbrylla 

sjukhuspersonalen. Exempelvis kunde en del personal kommentera att den av mina anhöriga 

som var kvinna inte gärna ville tala om känslor. Medan den av mina anhöriga som var man 

inte fick samma reaktion när han knappt talade alls, och allra minst om känslor. Det var 

ingenting som verkade betraktas som ett problem på samma sätt. Jag tror följderna för 

mannen ifråga blev att han inte uppmuntrades till att öppna sig, vilket kan ha fått honom att 

känna sig mer ensam. För kvinnan verkade förväntningarna på delade känslor väcka irritation, 

kanske för att hon inte kände sig bli bemött utifrån den hon var. Detta fick mig att börja 
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fundera på om det finns könsförväntningar på den cancersjuka individen som faktiskt kan vara 

till nackdel för henne eller honom i denna redan svåra situation.  

2.5 Genomförande 
Analysarbetet började med att jag läste patografierna induktivt en första gång med handlingen 

i fokus för att se om berättelserna verkade ge uttryck för könsstereotyper. Därefter upprepades 

genomläsningen med blicken på böckernas innehåll, form och interpersonella relationer. 

Innehållsmässigt sökte jag framförallt efter återkommande event i handlingen. Det 

formmässiga fokuset låg mer på att notera perspektiv i berättandet, iaktta vändpunkter och 

retoriska figurer. Vändpunkterna använder jag som redskap att navigera genom berättelsen, 

snarare än att låta dem bli centrala komponenter i analysen. Vad interpersonella relationer 

beträffar tittade jag på hur karaktärerna förhöll sig till varandra. I den teoretiska analysfasen 

bearbetade jag mina iakttagelser med genusteori. Slutligen fördes en diskussion angående 

resultaten, vilka sattes i förhållande till upptäckter inom tidigare forskning. 

2.6 Tillförlitlighet, generaliserbarhet och forskningsetiska principer 
När det handlar om kvalitativa studier används ordet tillförlitlighet för att ange en studies 

validitet och reliabilitet (Bryman 2011:354, Johansson 2005:315). Tillförlitligheten inkluderar 

fem kriterier i narrativ analys: övertygande, överensstämmelse, insiktsfullhet, sammanhang, 

samt pragmatisk nytta (Johansson 2005:314ff). Övertygandet motsvarar intern validitet och 

innebär att analysen ska vara hållbar. Det kan handla om att inkludera många citat i analysen, 

vilket är fallet i föreliggande studie. Överensstämmelse avser att öka trovärdigheten. Det rör 

sig om hur väl tolkningen överensstämmer med informanternas egna tolkningar, något som 

forskaren kan kontrollera genom att återlämna tolkningen till informanterna. Detta har inte 

utförts i denna studie, men tolkningarnas trovärdighet har bedömts av andra läsare. 

Insiktsfullhet innebär att läsaren bör få ökad insikt om sitt liv efter att ha tagit del av analysen. 

Sammanhang handlar om att tolkningen ska hänga ihop, både i förhållande till sig själv och 

gentemot tidigare forskning. Min bedömning är att förutsättningen att detta kriterium uppfylls 

i studien är god då diskussionen knyter an till resultat och tidigare forskning. Den 

pragmatiska nyttan innebär att studien ska kunna ligga till grund för vidare forskning, vilket 

inte kan avgöras av den enskilde upphovsmannen (Bryman 2011:354, Johansson 2005: 314ff). 

          Beträffande generaliserbarhet (extern validitet) gör kvalitativa studier inte anspråk på 

att kunna generalisera resultaten till andra miljöer, så inte heller föreliggande studie (Bryman 

2011:352). Det är istället förståelsen av de enskilda situationerna som är av intresse i 

kvalitativa studier (ibid:364).  
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          Denna uppsats bygger på offentliga källor som alla kan ta del av. De forskningsetiska 

kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2002:6-14) 

blir därför inte satta på prov på samma sätt som vid en studie där intervjupersoner ingår. 

Författarna blir visserligen inte underrättade om att deras berättelser studeras och hur de 

används, vilket ger en låg grad av information, samtycke och nyttjande. Eftersom berättelserna 

är offentliga kan författarna ändå vara medvetna om att berättelserna kan komma att studeras. 

Att värna om konfidentialiteten är inte aktuellt eftersom alla får ta del av patografierna.             

3. Tidigare forskning 
Studier om självbiografiska berättelser om sjukdomar och genus förekommer i ringa 

utsträckning och vad gäller självbiografiskt berättande om cancer och genus har endast några 

få undersökningar upptäckts. Majoriteten av cancerberättelserna ingår i olika former av 

tidningar (Carter 2003, Clarke 1999, Clarke & Everest 2006, Hoffman-Goetz 1999, Lantz & 

Booth 1998, McKay & Bonner 1999, Seale 2002, Seale 2001, Seale 1995, Suskin Ostriker 

2003). En svensk studie har gjorts på patienters egna texter om upplevelser i samband med 

cancersjukdomen (Salander & Hamberg 2005). Endast en artikel har påträffats som behandlar 

cancerberättelsen i självbiografisk bokform (Park-Fuller 1995). 

          De cancerberättelser i biografisk form som florerar i tidningar och självbiografier 

kännetecknas, oavsett kön på författaren, av en metaforik som kan härledas till sport- och 

stridssammanhang (Clarke 1999:68, Park-Fuller 1995:61, Seale 2002:116, Seale 2001:315, 

Seale 1995:604). Tendensen att använda stridsmetaforer förmodas ha sin grund i den 

psykologiska diskurs som dominerar i västvärlden (Seale 2002:124, Seale 2001:326-7). 

Resultat från en studie som involverar amerikanska, brittiska och kanadensiska tidningar visar 

att den cancersjuke sällan söker sig till religion, och om så först när den medicinska 

vetenskapen misslyckats (Seale 2001:437). Det religiösa temat som ändå är vanligast är styrka 

och det mest använda ordet med religiös anknytning är Gud, tätt följt av bön (ibid:432). Ett 

motsatt förhållande, med religionen i centrum framför vetenskapen, påträffas i tidningar där 

afroamerikanska kvinnor med cancer porträtteras (Hoffman-Goetz 1999:43).  

          I studier av cancerberättelser av självbiografisk karaktär har ett antal könsskillnader 

observerats. De berättelser som handlar om män förekommer i högre grad i tidningarnas 

sportdelar, eftersom männen oftare är idrottskändisar (Seale 2001:317). Bland de uttryck för 

sjukdomstiden som en kamp finns också vissa könsskillnader i studerade tidningar. Orden 

strid och kamp är vanligast och används likvärdigt av bägge kön. Männen beskrivs däremot 

oftare som vinnare och tävlande, till skillnad från kvinnorna vilka skildras som överlevare 
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och beskrivs segra över sjukdomen (ibid:316). I studier utmärker sig kvinnor som mer 

”emotionellt nyanserade” än män, vilka uppvisar en mer endimensionell känslorepertoar 

(Salander & Hamberg 2005, Seale 2002:114). Kvinnor uttrycker i högre utsträckning ett 

vidare spektrum av negativa känslor, däribland ångest och rädsla, medan män snarare låter 

sina respektive ge uttryck åt sådana känslor å deras vägnar (Seale 2002:110-1). I den svenska 

studien av Salander & Hamberg framkom att cancersjuka män beskriver sin situation mer 

opersonligt i text än vad cancersjuka kvinnor gör. Kvinnor skriver längre berättelser än män 

och kvinnor reflekterar i högre grad känslomässigt angående sjukdomen, vårdkontakterna 

samt det privata livet (Salander & Hamberg 2005:691). 

          När det handlar om studier som uteslutande undersökt självbiografiska berättelser om 

kvinnor och män med bröstcancer respektive prostatacancer så har följande upptäckter gjorts: 

Män med prostatacancer uppvisar drag av att vara macho och maskulina då deras berättelser 

bär spår av tävlande, kamratskap, och laganda. Därutöver beskrivs cancern som ett hot mot 

sexualiteten för män, snarare än att vara ett hot mot själva livet (Clarke 1999:71). Ett språk 

präglat av sport- och stridsrelaterat vokabulär återfinns inte bara i männens berättelser, utan 

också i kvinnornas. De senare antar i och med detta de maskulina drag som traditionellt sett 

förknippas med den manliga hjälten (Seale 2001:326).  

          Kvinnor med bröstcancer har, i australiska och amerikanska kvinnomagasin, funnits 

porträtteras som att de själva bär ansvaret för sjukdomen (Lantz & Booth 1998:916, McKay & 

Bonner 1999:569). I Canada och USA har en studie gjort liknande iakttagelser om orsaker till 

bröstcancer förlagda hos kvinnokroppen (Clarke 1999:119). Samma studie har dessutom 

konstaterat att bröstcancer skildras som en sjukdom som drabbar femininiteten (med förlorad 

sexuell attraktion), självkänslan och medför ökad emotionalitet hos kvinnan (ibid:126). 

Kvinnan i bröstcancerberättelser har fastställts i huvudsak som vit, heterosexuell och 

medelklass (Suskin Ostriker 2003:657,667).  

4. Teoretiska utgångspunkter – Genusteori 
4.1 Könskonstruktionism 
Det finns två synsätt, biologism och könskonstruktionism, som står i motsättning till varandra 

när det gäller att förstå olikheter mellan könen. Biologism innebär att skillnaderna mellan 

könen kan förklaras av att vara av naturen givna (Connell 2003:46ff). När kvinnor bär kjol 

och män slips är det enligt detta synsätt något biologin ligger bakom. Utifrån ett sådant 

antagande blir det onaturligt ifall kvinnan bär slips och mannen kjol. De biologiska skillnader 

som finns mellan könen överförs till att gälla, inte bara vad som är naturliga klädval för 
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respektive kön, utan till en mängd andra faktorer. Det kan handla om föreställningar som att 

män är av naturen starka, tekniska, aggressiva, sexuellt drivna, analytiska, envisa, tystlåtna, 

hårda, tuffa, aktiva, dominanta och sportintresserade. Kvinnor å sin sida antas vara av naturen 

omvårdande, skvallriga, intuitiva, lättpåverkade, känslosamma, sexuellt lojala, kreativa, 

kroppsliga, ologiska, osjälvständiga och passiva (Björk 1996:46, Connell 2003:46,58, de 

Beauvoir 1995:29).  

          En titt på mytologier vittnar om att uppdelningen i manligt och kvinnligt följt 

människan världen över genom tiderna. Krig är t ex ett vanligt inslag i myter världen över och 

många kulturer har särskilda stridsgudar (Willis 1999:121,143,242). Samtliga är manliga 

karaktärer och i Japan är stridsguden än idag involverad i manlighetsriter (ibid:143). Solen är 

en annan symbol som blivit förknippad med det manliga. Många religioner liknar solen vid en 

gud (Biedermann 1991:375) och i exempelvis Mesoamerika är solens gud och krigandets gud 

en och samma (Willis 1999:242). Traditionell symbolik förknippar dessutom solen med bland 

annat seger, viljestyrka och vitalitet, typiskt manligt förknippade egenskaper, och inom 

astrologin anses solen stå för manlighet och dominans (Biedermann 1991: 376-7).       

          Vad gäller könskonstruktionismen förklarar den könskillnader som socialt konstruerade 

(Hirdman 1988:212). Detta antagande stärks genom hänvisningar till studier som visar att de 

flesta påstådda könsskillnader bygger på myter om hur kvinnor och män antas vara (Connell 

2003:59). Att kvinnor är si och män så beror enligt detta synsätt på de könsregler som 

existerar, oftast i osynlighet, i samhället. Reglerna varierar över tid och mellan samhällen och 

framförs t ex via lagar, kyrka, skola, föräldraskap, reklam, handel, media och musik (Connell 

2003:14,22, Hirdman 1988:216-7). När män i andra kulturer bär kjol beror det på att det är 

normen i deras samhälle, snarare än att dessa män skulle ha mer av en kvinnas än en mans 

könsuppsättning. Sociologen Raewyn Connell (2003) förklarar vad denna ständigt pågående 

konstruktion av kvinnligt och manligt i vår vardag innebär för vår självbild. Genom att agera i 

linje med könsnormer ser vi på oss själva som maskulina eller feminina (ibid:15). I den 

västerländska kulturen har denna dikotomisering mellan maskulint och feminint blivit 

oumbärlig för att de flesta av oss vant oss vid att identifiera oss som, och attraheras av, 

kvinnor eller män utifrån åtskiljandet (ibid). Särskiljande ger inte bara upphov till att bidra till 

identitetsskapande och attraktion, utan medför också mindre positiva konsekvenser, 

framförallt för kvinnor (Hirdman 1988:218). Detta till följd av inneboende maktstrukturer 

som formar vad genusteoretiker Yvonne Hirdman kallar för genuskontrakt (ibid:217).     
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4.2 Maktstrukturen mellan könen 
Feministen och filosofen Simone de Beauvoir skrev i början av 1950-talet om kvinnans 

underordnade position gentemot mannen (de Beauvoir 1995). Enligt de Beauvoir så bottnar 

detta i hur kvinnan genom historien blivit den andre i förhållande till mannen. Kvinnan har t 

ex förknippats med natur, det smutsiga i form av jord, kropp och blod, som lockar till sig den 

andlige mannen och riskerar att bli hans undergång (ibid:122ff). Kvinnan som den andre 

kommer till uttryck i att kvinnans plats hävdats vara i hemmet, där hon blivit mer av mannens 

ägodel än hans jämlike (ibid:39,86). Hirdman 2007:137, Lundgren 1995:42-3). Kvinnans 

process att bli den andre påbörjas redan efter födseln när hon uppfostras till att göra sig själv 

till ett passivt objekt för att bli omtyckt, medan pojken uppfostras till att bli självständig och 

aktiv (de Beauvoir 1995:170). De Beauvoir skriver om hur kvinnan genom tiderna haft sämre 

position på arbetsmarknaden än män. För kvinnan har äktenskapet och hemhushållet varit den 

karriär som utmålats som hennes lyckosamma lott. Trenden att dessa gamla traditioner håller i 

sig gör att kvinnan riskerar att hamna utanför samhället (ibid:112-3).  

          Hirdman visar hur indelningen av individer i könskategorier följer vissa mönster, vilka 

återfinns i sociala, ekonomiska och politiska system (Hirdman 1988:212). På grund av 

dikotomiseringen i kvinnligt och manligt på dessa tre plan anser Hirdman att den manliga 

normen får ett högre värde än den kvinnliga. Isärhållandet mellan kvinnors och mäns 

arbetssysslor lyfter Hirdman, liksom de Beauvoir, fram som en viktig faktor i den sociala 

integrationens strävan att bevara det manliga som norm (de Beauvoir 1995:114-5, Hirdman 

1988:214). Connell instämmer i att segregationen på arbetsmarknaden konserverar kvinnan i 

hemmet och gör henne fortsatt beroende av mannen (Connell 2003:69). Kvinnoforskaren 

Mary Evans hävdar att även om det skett en viss demokratisering på arbetsmarknaden de 

senaste decennierna så är det fortfarande kvinnan som bär ansvaret för hemmet (Evans 

2003:44).  

          En följd av detta särskiljande mellan könen är att det alstrar förtryck av den underlägsna 

kategorin, det vill säga kvinnorna (Connell 2003:82, Hirdman 1988:213). Genom att 

förhandla om genuskontraktens innehåll är de möjliga att förändra, även om de tenderar att 

reproduceras till mannens fördel (Hirdman 1988:223). När kvinnor tar sig in i tidigare 

manliga sfärer tenderar män att överge dessa och bege sig in på andra områden och därigenom 

åter få ett försprång över kvinnor i samhället (ibid:225).     
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4.3 Kön och känslor 
Människans känsloliv har influerats av särskiljandets logik. Sociologiprofessor Arlie Russell 

Hochschild (2003) har fördjupat sig i känslor och hur regler för dessa är formade för kvinnor 

och män inom olika fält i samhället. I hemmet finns t ex modern/frun som symbol för 

stabilitet och omvårdnad (ibid:39). Hemmiljön i sig beskriver Hochschild som associerad med 

känslomässighet och kärlek i förhållande till den kalla ekonomiska arbetsvärlden utanför. Fler 

forskare associerar hemmets sfär med omvårdnad, känslomässighet och relationer (Connell 

2003:58, Hirdman 2007:137, Lundgren 1995:42-3). Förhållandena på arbetsmarknaden är 

präglade av den kapitalistiska andan där män dominerar. Kvinnans association till hemmet 

speglar sig på arbetsmarknaden där hennes arbetsuppgifter tenderar att få en emotionell 

prägel, till skillnad från mannens arbetsinsatser som är mer fysiska (Hochschild 1983:333). 

          När det gäller arbetsförhållanden för kvinnor, och utvecklingen för kvinnor att arbeta i 

större utsträckning än tidigare, skriver Hochschild om hur tacksamhetskänslan oftast hamnar 

hos kvinnan i förhållandet man - hustru. Om kvinnan tjänar mer pengar än sin make känner 

han skamkänslor istället för tacksamhet, eftersom bilden av mannen som familjeförsörjaren 

lever kvar (Hochschild 2003:112-3). Kvinnan, som är medveten om den inbitna strukturen, 

blir istället den som känner tacksamhet till följd av att hon har en man som står ut med att ha 

en fru som tjänar mer pengar (ibid).                       

          Beträffande kärleksrelationen mellan kvinnan och mannen så lyfter Hochschild fram 

några regler för hur kärlek förväntas uttryckas av respektive kön. Kvinnan har, i varierande 

grad, uppmuntrats till att visa sin kärlek gentemot maken genom att vara honom tacksam och 

beundra honom (ibid:54-5). Orsaken till ett sådant förhållande förklarar Hochschild ligga i 

kvinnans underordnade position. I kärleksförhållandet har kvinnan en benägenhet att inte 

uppslukas av sin kärlek till mannen lika ohämmat som av kärleken till sina barn, då risken att 

förhållandet mellan parterna inte består har ökat i dagens samhälle (ibid:124).  

          Enligt sociologen Tove Thagaard finns uppfattningen att intimitet ska ske på mannens 

villkor i den heterosexuella kärleksrelationen (Thagaard 1997:374). Socialpsykolog Virginia 

E. O’Leary har noterat dikotomiserade föreställningar om kvinnor och män i heterosexuella 

parrelationer. Kvinnor förväntas värdesätta kärlek med betoning på ömhet mer än på den 

sexuella delen av kärleken (O’Leary 1985:259). Om män finns uppfattningen att de, till 

skillnad från kvinnor, skulle vara sexuellt lustinriktade i kärleksrelationen (ibid). 

          Vänskap är ytterligare ett område inom vilket särskiljandet mellan könen framträder på 

en känslomässig nivå. Etnologiprofessor Britta Lundgren (1995) har fördjupat sig i kvinnors 

och mäns vänskapsförhållanden. När män uttrycker vänskap sker det i huvudsak enligt 
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traditionella stereotyper för manlighet, det vill säga genom distansering, ett fjärmande från 

känslor och ett närmande mot handling (Hirdman 2007:136, Lundgren 1995:33-4). Mannen 

omtalas som tystlåten, oförmögen att visa känslor (Connell 2003:58, Lundgren 1995:45). 

Kvinnors vänskap kännetecknas, tvärtemot männens vänskap, av emotionalitet och den är 

formad av systerskap och moderlighet. Kvinnans vänskapsstereotyp visar sig också i 

yrkesrelationer, t ex inom vården (Eriksson 2003:225, Hochschild 1993:333). Kvinnor anses 

vara ”bättre” på vänskap och mer relationsinriktade än män (Lundgren 1995:41ff). Mäns 

vänskap kommer till uttryck på olika platser, medan kvinnors vänskap har blivit förknippad 

med förtroliga pratstunder i hemmet, speciellt i köket (ibid:116).        

5. Analys 
5.1 Bokpresentation 
Nedan följer beskrivningar av de böcker som ligger till grund för uppsatsen. Referaten 

behandlar berättelsernas vändpunkter i kronologisk ordning samt det som är kännetecknande 

för böckerna i övrigt, t ex den språkliga stilen, handlingen, intrigen och dispositionen.  

Mellan köksfönstret och evigheten. Om kärlek, vänskap och arbete. 

Karin Thunbergs bok är rik på känslomässiga reflektioner. Hon skildrar sin sjukdom med 

kärleks- och vänskapsbanden mellan människor i förgrunden. Berättelsen inleds med en första 

vändpunkt när Thunberg står vid köksfönstret och får sitt cancerbesked i telefonen av sin 

läkare. Beskedet väcker känslor och minnen till liv, hon skriver om vad hon anser vara viktigt 

i livet; kärlek, arbete och vänskap. Intrigen i boken handlar om huruvida Thunberg ska 

överleva cancern, om tumören är aggressiv eller inte. Vändpunkt två i berättelsen är då 

beskedet om att hela bröstet måste tas bort kommer. Läsaren får veta att hennes egen mor dött 

av bröstcancer och att deras förhållande var komplicerat. Thunberg beskriver sin egen roll 

som mor. Den andra delen av boken behandlar vänskap som beskrivs högt värderad av 

kvinnor. Sista delen av boken berör ämnet kärlek, hur Thunberg träffade kärleken, vad den 

har inneburit för henne och vad kärlek kan medföra för människan i allmänhet. Vändpunkt tre 

är dagen då Thunbergs ena bröst opereras bort och hennes rädsla. Den fjärde vändpunkten är 

beskedet att tumören inte var aggressiv och att prognosen ser lovande ut. Hon försöker vänja 

sig vid att hon har ett bröst. Boken avslutas med att Thunberg beskriver hur hon tar till vara de 

viktiga stunderna i livet, hon tycker att hon lärt sig vara lycklig och minska kraven.  
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När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? - att leva med bröstcancer. 

Anneli Anderssons bok är indelad i en självbiografisk del och en faktadel. Faktadelen 

behandlar begrepp relaterade till bröstcancer. Läkemedel, kroppsliga konsekvenser samt 

känslor, tankar och relationer beskrivs. Andersson betonar det emotionella i högre 

utsträckning i sitt berättande än Thunberg. Den första vändpunkten är när Andersson 

upptäcker en knöl i bröstet, följt av den andra vändpunkten: cancerbeskedet. Intrigen kretsar 

kring hur det ska gå för henne. Ett känslokaos följer. I detta trauma söker hon psykologiskt 

stöd hos vänner och på onkologen. En tredje vändpunkt kommer när Andersson får det 

positiva beskedet att tumören bedöms möjlig att behandla. Läsaren får veta hur 

cellgiftsbehandlingen går till. Andersson får ett annat förhållande till sitt ätande och sin kropp. 

Fjärde vändpunkten är det positiva beskedet att tumören krympt mer än förväntat. När bröstet 

opereras bort infinner sig femte vändpunkten. En tid efter sista cellgiftsbehandlingen återgår 

hon till sitt arbete. Sjätte vändpunkten blir när hon får utslag runt operationsärret och svullna 

lymfkörtlar som åter är bröstcancer. Kort därefter kommer den sjunde vändpunkten med 

beskedet att cancern inte spritt sig till skelettet men däremot till levern. Andersson är 

optimistisk och beskriver sin syn på liv och död med insiktsfullhet. Mot slutet får läsaren en 

kort redogörelse för flera återfall och borttagning av det andra bröstet. Vikten av att inte ge 

upp repeteras.  

      

Dagar av dimma, dagar av sol. När livet skakas om av en cancerdiagnos. 

Navet i Birger Thuresons bok kan sägas vara hans arbete som journalist. Här är det tanken 

snarare än känslan som framhävs. Historien lutar sig emot livsfilosofiska och religiösa 

frågeställningar. Nyheter, politik och sport är andra beståndsdelar som återkommer. Thureson 

inleder boken med en förklaring av PSA-värde och att han inväntar provsvar. Den första 

vändpunkten är då husläkaren ringer till Thuresons jobb och meddelar att PSA-värdet ligger 

över gränsen. Bokens intrig är hur Thuresons cancer utvecklar sig, om han ska klara sig eller 

inte. Thureson vänder sig till Gud med sin oro. På sjukhuset kommer andra vändpunkten då 

han får sitt cancerbesked. Läsaren får information om hur många män som drabbas och vilka 

behandlingsalternativen är. Thureson fortsätter arbeta och ämnar inte vara borta från jobbet 

länge efter operationen. Operationsdagens händelser skildras och där finns en tredje 

vändpunkt då han sjukskrivs. Vid Thuresons återbesök på sjukhuset klagar han över 

urinproblem. Han begrundar hur rik han är som har vänner som ber för honom och han gläds 

när han äntligen får återuppta sitt jobb. Fjärde vändpunkten är läkarens meddelande att han 
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sannolikt är botad. I bokens slutskede får han besked om att proverna ser bra ut. Thureson 

konstaterar att han har så mycket att leva för och att allt har en mening.  

I cancerns skugga. Ett år av förtvivlan och hopp. 

Denna bok är författad i dagboksform av Kjell Olof Feldt och hans fru Birgitta von Otter. I 

handlingen refereras återkommande till den medicinska vetenskapen, till vilken stor tilltro 

sätts. Boken avslutas med en medicinsk faktadel. Feldts och von Otters historier löper omlott 

med varandra i boken, läsaren ges därmed både den cancersjukes och den anhörigas 

perspektiv. Denna studie fokuserar enbart på Feldts historia då det är den sjukes perspektiv 

som ska studeras. Det kan ändå vara nämnvärt att påpeka att skillnaderna mellan deras sätt att 

berätta är påtagliga. Von Otter ger uttryck för Feldts känslor på ett betydligt mer nyanserat 

sätt än vad Feldt själv gör i sin historia. Feldt håller en mer saklig ton boken igenom och 

ägnar sig till stor del åt informativa skildringar av den medicinska vården. Feldt inleder sin 

berättelse med att han får beskedet att hans prostatavärde är något förhöjt, vilket kan ses som 

en första vändpunkt. Intrigen utvecklas till om det är cancer eller inte och om och hur han ska 

klara sig. Den andra vändpunkten är cancerbeskedet. Behandlingsalternativ och biverkningar 

diskuteras. Tredje vändpunkten blir det positiva beskedet att cancern inte spritt sig till 

skelettet. Feldt håller fast vid sina styrelseuppdrag och oroar sig för att bli impotent. Alkohol 

används för att dämpa ångest. Feldt läser vetenskapliga texter om prostatacancer och anser att 

det är läkarnas skicklighet som avgör hans chanser att bli frisk. Strålningen, smärtan och de 

sexuella problemen som följer beskrivs utförligt och blir en fjärde vändpunkt. Feldt fortsätter 

med sina sammanträden och medverkar i en stödgrupp. Den femte vändpunkten kommer i 

historiens slutskede i och med ett positivt besked på ett återbesök. Feldt avslutar med att 

behandlingen kan ha räddat livet på honom.  

5.2 Tematisk formanalys 
Efter analytisk bearbetning av de fyra böckerna växte några specifika teman fram. Dessa 

teman är: sol, kamp, arbete, vänskap, kärlek, samt kroppen. I följande kapitel analyserar jag 

dessa teman närmare. Analysen knyter an till de vändpunkter som introducerades under 

bokpresentationerna. Fokus för analysen är att visa om och hur föreställningar om kvinnligt 

och manligt iscensätts i berättelserna. 

5.2.1 Sol 
I synnerhet berör författarna inslag som har med livsgivande faktorer att göra med hjälp av 

symbolik. Solen framträder som en viktig källa till liv och används flitigt som symbol. Såväl 
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Andersson som Thunberg beskriver solen som något konkret i deras närhet. Solen pekar rakt 

på Andersson (Andersson 2004:24), den finns i varje vrå i hennes hem (ibid:26) och läkaren 

sätter sig intill Andersson med ett solvarmt leende (ibid:40). Thunberg befinner sig i solens 

närhet då solen sipprar över henne (Thunberg 2006:173), då hon dansar i vardagsrummet 

iklädd solhatt (ibid:104), när solkatterna leker i sjukhusrummet (ibid:214) och för att hon vill 

dit solen är (ibid:207). Thureson å sin sida kan sägas ha mer distans till solen för att han inte 

talar om den konkreta solen utan genomgående använder solen som en symbol för bra dagar, 

vilket t ex titeln på hans bok vittnar om: Dagar av dimma, dagar av sol (Thureson 2009). Han 

betraktar solen genom bilrutan: ”Genom bilrutan ser jag solen som ett ljusklot i en 

uppsprickande molnmassa. Himlen signalerar hopp” (ibid:43).  

          Det som skiljer Andersson och Thunberg åt beträffande deras konkreta solskildringar är 

att Andersson framhäver den kraft och styrka solen ger henne: ”Just då, i bilen på väg till 

jobbet, just då när allt kändes hopplöst bröt solens strålar genom molnen och skar rakt genom 

framrutan med en otrolig intensitet. Det var som om en enda smal stråle pekade rakt på mig 

och gav mig en enorm kraft” (Andersson 2004:24). När Anderssons vänner kommer på besök 

under denna tidsperiod har de med sig gula blommor som blir källor till styrka (ibid:26). 

Andersson skriver om hur hon och maken blir styrkta av solen: ”Kjell [maken] och jag har 

diskuterat det så många gånger eftersom det aldrig slog fel. Denna sol stärkte oss enormt varje 

gång” (ibid:27). Hos Thunberg ger solen inte upphov till styrka på samma sätt, utan hon 

framhäver istället positiva känslor som solen förknippas med. En tid före operationen skriver 

Thunberg: När jag ligger i hammocken, vars tak så påpassligt blåste av i en vinterstorm så 

solen kan sippra ner över mig. Då finns bara kärleken kvar: […] (Thunberg 2006:173). På 

själva operationsdagen blir solen en källa till lugn: ”Ett tunt tygskynke skyddar min säng mot 

insyn men i glipan ser jag hur solen leker på väggen mitt emot och jag minns solkatterna över 

golvet när jag var barn. […] Så blir jag lugn. Alldeles märkvärdigt och förbluffande lugn”. 

(ibid:214). 

          I Anderssons och Thunbergs berättelser ges solen också en annan dimension då den 

liknas vid en beskyddare och Gud som finns i deras närhet under sjukdomstiden. Andersson 

har en egen rubrik i boken som heter ”Solen – min beskyddare” (Andersson 2004:25) och hon 

skriver: ”Jag bad till Gud igen eller var det kanske till min kära sol?” (ibid). För Thunbergs 

del kan det låta: ”Jag vill dit, jag vill bort till horisonten där solen rinner genom molnen med 

gula strålar precis som på en barnteckning. Det känns som jag skulle bli räddad då” 

(Thunberg 2006:207). Hos Thureson påträffas inte någon beskyddare i anslutning till solen, 

utan Gud är den traditionelle bibliske guden. Exempelvis när Thureson ämnar slinka in i 
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kyrkan för att be: ”Men Guds hus är stängt, och nu bär jag istället bönen inom mig: Herre, i 

dina händer befaller jag min kropp” (Thureson 2009:101).  

          En annan skillnad böckerna emellan blir synlig när den kontext solskildringarna 

förekommer i sätts under lupp. Både Anderssons och Thunbergs solbeskrivningar äger rum 

inom hemmets domän, medan Thuresons skildringar står att finna i anslutning till sport och 

prestationer. Andersson skriver: ”Mitt hus lyste varmt och gult i varje vrå” (Andersson 

2004:26). Thunberg skriver, som citatet ovan visar, en tid inför operationen om hur hon ligger 

i hammocken (Thunberg 2006:173). Thureson berättar i bokens inledning om sina 

studieprestationer i anslutning till idrott och solen: ”Jag är som en Vasaloppsåkare, som med 

nöd och näppe undvikit repet i Evertsberg och tagit mig i mål i Mora. […] Detta är en dag av 

sol.” (Thureson 2009:30).  

          Solen symboliserar förvisso främst manlighet enligt mytologi världen över 

(Biedermann 1991: 376-7, Willis 1999:242). När Andersson och Thunberg skriver om solen 

leder det ändå mina tankar till kvinnlighet. Traditionellt sett har kvinnan skildrats som den 

svaga, känslomässiga och osjälvständiga i förhållande till mannen (Connell 2003:58). När 

Thunberg berättar om solen verkar det i mina ögon som att hon betonar känslor i och med 

kärleken, glädjen och lugnet. På så vis kan hon tänkas framföra kvinnlighet. I Anderssons 

solberättelser framgår att hon blev stark och trygg av solen, egenskaper som vanligtvis i 

historien definierats som representativa för män (Hirdman 2007:136). Att berätta om dessa 

känslor leder mig däremot in på tanken om ett iscensättande av kvinnlighet (Lundgren 

1995:33). Därför upplever jag en dubbelhet gällande iscensättandet av könsnormer hos 

Andersson. Även Thuresons soluttryck kan förknippas med styrka i och med att han använder 

en idrottskontext, vilket ger associationer till den starka kroppen, ett ideal som genom tiderna 

främst varit för män (Grogan 2008:184).  I Thuresons solskildringar ser jag därmed inslag 

som kan tolkas som ett framhävande av manlighet.   

          I både Anderssons och Thunbergs berättelser påträffas solen som beskyddaren. Detta 

får mig kanske inte helt osökt att tänka på mannen som genom historien varit den som försörjt 

kvinnan och skyddat henne mot faror (de Beauvoir 1995:52). Såväl Andersson som Thunberg 

förlägger sina solskildringar inom hemmets sfär när de skriver om solliknande blommor, om 

att ligga i hammocken och att dansa i vardagsrummet. Kvinnans plats har genom historien 

varit i hemmet (Connell 2003:84) och kvinnor har beskrivits liknande blommor i myter, dikter 

samt biologispråk där flickan ”blommar ut” till en kvinna i puberteten (Biedermann 1991:124, 

de Beauvoir 1995:129). Vilan Thunberg nämner, samt att söka sig en beskyddare som både 

Andersson och Thunberg gör, skulle kunna associeras till stereotyper för det kvinnligt passiva 
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kontra det manligt aktiva. En föreställning som bland annat grundar sig på myten om 

kvinnans kropp som passiv mottagare vid befruktning (de Beauvoir 1995:29ff). Jag anser det 

därför vara en möjlig tolkning att se Anderssons och Thunbergs förläggande av solen inom 

hemmet och skyddet den ger dem som ett iscensättande av kvinnlighet.    

          Kvinnan har historiskt sett varit representant för sådant som har med närhet att göra. 

Hon har förväntats stå nära sina känslor och andra människor i och med sin tilldelade roll som 

omvårdare (Connell 2003:58, Jaggar & Rothenberg 1993:340). Anderssons och Thunbergs 

närhet till solen och känslor upplever jag därför skulle kunna betraktas som ett bidrag till ett 

framhävande av kvinnlighet i deras böcker. Thuresons avståndskapande solskildringar skulle 

däremot kunna antyda ett iscensättande av manlighet, då män beskrivits ha svårt att närma sig 

känslor och eftersom det främst varit männen förunnat att lämna hemmet och bege sig ut på 

arbete (Connell 2003:130). 

          Att Feldt inte nämner solen i någon symbolisk aspekt är i linje med den faktamässiga 

berättarstil han intar i boken. Faktabeskrivningar kan sägas vara ett sätt att vara tydlig och 

detaljerad på, vilket traditionellt ansetts som den manliga normens kännetecken, medan 

kreativitet, t ex ett rikt symbolspråk, setts representera föreställningar om kvinnlighet (Björk 

1996:45-6). Genom att Feldt utesluter solsymbolik i språket i sitt berättande kan det därför 

tolkas som ett sätt att följa normer för manlighet.     

5.2.2 Kamp 
Liksom när berättandet kretsar runt sådant som kan relateras till liv används symbolik vid 

reflektioner som kan knytas an till död. Samtliga författare använder ett språk som leder 

tankarna till strid. Andersson förmedlar cancerns dödsförknippelse genom att använda ord för 

kamp som får mig att associera något mer till sport än till strid. Det första tillfället äger rum 

strax efter vändpunkt nummer ett där Andersson fått sitt cancerbesked: ”Vi [hon och maken] 

hade fått det hemska cancerbeskedet tillsammans och nu skulle vi naturligtvis fortsätta 

kampen tillsammans” (Andersson 2004:18). När återfallet konstaterats återkommer 

Andersson till ordet kamp: ”På något underligt sätt så repade jag mod igen och efter något 

dygn var jag åter inställd på kamp och vinst” (ibid:61). Anderson, som är den som mest 

frekvent uttrycker sig bedriva en kamp, använder formuleringar som: vinst (ibid:61), seger 

(ibid:20), kämparglöd (ibid:60), ladda upp (ibid:62), och ge cancern en match (ibid:83), ord 

som jag uppfattar är förbundna med sport. 

          Hos Thureson påträffas likaså en länk mellan den egna sjukdomskampen och 

idrottslighet, men den är inte lika direkt som hos de övriga författarna. Ett sådant exempel är 
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när han skriver om sin kollega som tagit tjänsteledigt för att studera: ”Åker man Vasaloppet 

behövs det en och annan paus för blåbärssoppa. I varje fall om man vill nå målet i Mora” 

(Thureson 2009:58). Att Thureson skriver man i detta sammanhang kan tolkas som att han 

kan åsyfta även sig själv och den situation han befinner sig i. Detta man återkommer när 

Thureson använder Carolina Klüft då han inför sin operation gestaltar hanteringen av mindre 

lyckade prestationer: ”Det är med finaler som med livet, tänker jag. Man ska vara glad om 

man får delta, även om det blir kortare tid än väntat” (ibid:64). En vän påpekar dessutom i 

samma veva för Thureson att han: ”[…] spelar i prostatacancerns gärdsgårdsserie, […]” 

(ibid:85). 

          Anderssons och Thuresons sportinfluerade sätt att framföra sin historia skiljer sig åt 

från Thunbergs och Feldts. Hos dessa lutar de språkliga uttrycken mer åt regelrätt strid än åt 

sport. Thunberg omnämner sig som en enbröstad amason efter bröstoperationen (vändpunkt 

tre): ”En måndag i juli blev jag amason. Det betyder inte att jag klarar strider bättre, snarare 

känns det som om jag tvingats att lägga ner mina vapen” (Thunberg 2006:270). I väntan på 

operationen resonerar Thunberg kring hur cancerdiagnosen påverkat relationen och kärleken 

mellan henne och maken och skriver: ”Nu pustar vi [hon och maken] ut efter det första, stora 

dråpslaget mot hela vår existens. Eller åtminstone mot min kropp” (ibid:188). Ordet dråpslag 

är något som kan leda in tankarna på strid. Stridsmetaforer hos Feldt återfinns t ex när han fått 

sitt cancerbesked och återger vad läkaren sagt: ”Sedan berättade han [läkaren] att analysen 

också ger vissa upplysningar om hur aggressiv eller farlig cancern är, det vill säga dess 

benägenhet att tränga sig ut ur prostatakörteln och angripa andra delar av kroppen” (Feldt & 

von Otter 2003:27-8). Feldt förtydligar läkarens ord med att cancern kan angripa andra 

kroppsdelar, vilket jag anser får cancern att framstå som en fiende. Feldts fru von Otter frågar 

läkaren inför operationen varför hormonbehandling inte kan påbörjas omgående, varpå Feldt 

inflikar: ”Den skulle ju vara en effektiv barriär mot att cancern spred sig utanför prostata” 

(ibid:58). Ordet barriär signalerar försvar, att cancern är något som det krävs försvar mot, 

som emot fienden i krig. 

          För Anderssons del sker kampen dels på egen hand och dels ingår hon i ett lag, för att 

tala i sportsliga termer. Det är hon som laddar upp (Andersson 2004:62), maken och hon som 

kämpar (ibid:18), vännerna som kämpar med henne (ibid:26) och hennes imaginära 

fantasifigurer inuti kroppen som tillsammans med Andersson utgör laget. När hon talar om 

fantasifigurerna ingår hon snarare i ett militärt lag, det vill säga i en armé: 
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Jag försökte uppnå ett riktigt avslappnat tillstånd och i det tillståndet kunde jag se mig själv som 

en liten figur som tillsammans med en hel armé angrep cancertumören. Jag såg framför mig hur 

jag vandrade från organ till organ för att till slut nå mitt mål – det sjuka vänstra bröstet (ibid:31).  

 

I Thunbergs berättelse bedrivs striden både för egen räkning som amason och med hjälp av 

andra, t ex när hon beskriver sig slåss mot drakar tillsammans med maken (Thunberg 

2006:257). Då två av bokens tre huvudteman är kärlek och vänskap, kan Thunberg sägas visa 

på vikten av andras stöd. Thureson något vagare uttalanden om ett man som kämpar anser jag 

kunna tolkas som en enmansprestation. Att han inte lägger så stor vikt vid den egna kampen 

kan gissningsvis bero på att han vänder sig till sin Gud. Det blir kanske därmed inte lika 

aktuellt för honom att ”ta strid” emot cancern på egen hand. Feldt å sin sida förlägger ansvaret 

för stridens utgång hos vårdapparaten. När Feldt ska strålas skildras strålkanonen som ett 

stridsvapen: ”Dittills hade jag trott att jag bara skulle strålas från ett håll men det visade sig att 

kanonen skulle vandra runt min kropp och attackera från alla fyra väderstrecken” (Feldt & 

von Otter 2003:91). Ytterligare tecken på att vården utför kampen skymtar i mötet med 

läkaren Feldt har under sin strålningsperiod och där Feldt berättat att hans nya smärtlindring 

fungerar: ”Hans [läkarens] reaktion var lite ovanlig i denna miljö – han höjde båda tummarna 

i ett slags segergest och skyndade vidare” (ibid:120). I detta fall tycker jag att det framstår 

som att det är medicinen som ordinerats av läkaren som tillskrivs den vunna segern.  

          Cancerdiskursen i samhället är sedan lång tid präglad av ett språk hämtat från militär 

terminologi (Hunsaker Hawkins 1999:19ff, Sontag 1981:95). Krigsmakten är en patriarkal 

institution med en hegemonisk maskulinitet som kännetecknas av konkurrens, hård fysik och 

elitism (Connell 2003:183). Mannens fysik, som större och starkare än kvinnan, har gjort 

mannen förknippad med sportsliga aktiviteter (Elias & Dunning 1986:269). Sport kan 

jämföras med krig för att sport bakåt i tiden gått ut på att slåss intill döden och sport var ett 

sätt för män att förbereda sig inför krig (ibid:173-4). Utifrån ett språk rikt på krigs- och 

sportliknelser så tolkar jag att samtliga författare, med viss gradskillnad, sällar sig till den 

stereotypa bilden av mannen som hård, tuff och orädd, inte tveksam till attacker och dödande. 

Detta strider emot den vedertagna uppfattningen av kvinnan som omvårdande och känslosam 

(Connell 2003:58). Cancersjukdomen verkar därför möjliggöra för kvinnan att bege sig ut på 

metaforernas minerade terräng i sin föreställningsvärld, utan att bli stoppad av den manliga 

stereotypen i sitt medvetande. Det skulle på så vis kunna tolkas som att Andersson och 

Thunberg iscensätter manlighet i sina berättelser. Att det manliga iscensättandet här 

förekommer i hög grad kan förklaras av att cancerdiskursen i sig har ett maskulint förknippat 
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språkbruk. Därmed kanske det inte uteslutande handlar om ett iscensättande av manlighet, 

utan om ett återskapande av själva cancerdiskursen, som förvisso är maskulint konnoterad. 

När Andersson och Thunberg använder det stridspräglade språket framhåller de i samband 

med detta relationer, i omnämnandet av sina makar och vänner. Kvinnor har genom tiderna 

uppfattats vara mer relationsinriktade (Lundgren 1995:43). Jag ser detta som en tendens att de 

adderar kvinnlighet i de annars manligt konnoterade vokabulären.  

          Thuresons och Feldts berättelser kan liksom Anderssons och Thunbergs vara influerade 

av cancerdiskursen. Det gör det svårt att tolka deras sport- och stridspräglade språk enbart 

som ett uttryck för manlighet. Att Feldt framförallt skriver om striden mot cancern som utförd 

av vården kan tolkas som att tilltron sätts till den medicinska vetenskapen, snarare än till 

inneboende psykologiska och fysiologiska förmågor, som i Anderssons och Thunbergs 

berättelser. Den medicinska vetenskapen kan i sig hävdas implicera manlighet i och med att 

den gör anspråk på att vara positivistisk, därmed rationell och analytisk (Connell 2003:58). 

Jag anser det därmed möjligt att tolka det som att Feldts berättande följer stereotyper för 

manlighet i högst grad, dels genom cancerdiskursens stridsmetaforik och dels genom 

framhävandet av den medicinska vetenskapen. Feldts berättelse verkar därför hålla sig inom 

ramarna för samhällets stereotypa syn på manlighet och kan utifrån denna tolkning hävdas 

iscensätta manlighet något mer än vad fallet är i övriga berättelser.           

5.2.3 Arbete       
Författarna lyfter fram olika aspekter av arbetet som betydelsefullt. I Anderssons 

cancerberättelse får läsaren inte veta närmare vad för arbete hon har, bara att det är ett 

mansdominerat sådant och att hon hänvisar till det vid namnet ”Mellanskog” (Andersson 

2004:16). Thunberg delger läsaren inledningsvis att hon arbetar som journalist (Thunberg 

2006:16). I hennes titel sätts arbete på tredje plats efter kärlek och vänskap, vilket ger en vink 

om den grad av betydelse Thunberg ger respektive tema. För både Andersson och Thunberg 

är relationer och känslor i förgrunden när de berättar om sitt arbete och sina arbetskamrater. 

Det som jag kan tycka skiljer Thunberg från Andersson är att Thunberg knappt alls nämner 

sina kollegor. Istället är det relationen mellan arbetet och henne själv som utgör relationen och 

de känslor som betonas är de hon har inför sitt jobb som journalist. Första gången Andersson 

skriver om sitt arbete är efter att hon fått sitt cancerbesked:  

 
Jag åkte till mitt arbete på fredagen. Idag förstår jag inte hur jag orkade men jag kände samtidigt 

att arbetskamraterna var mina vänner och jag ville informera dem om vad som hänt. Jag hade 
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visserligen ringt på onsdagen och berättat men jag ville skingra tankarna lite grann, så jag åkte 

dit (Andersson 2004:16).   

 

Här är det de vänskapliga banden till arbetskamraterna som förmedlas. Detta kan jämföras 

med Thunbergs yttrande där hon utelämnar någon involvering med kollegiet men istället 

liknar arbetet vid en kärleksrelation: ”Det är ungefär som med kärlek. Några träffar rätt redan 

från början, andra får göra flera försök innan de tycker att det fungerar” (Thunberg 2006:19). 

Hon förklarar att hon ser på sitt jobb som en passion som ebbat ut till en mer luggsliten 

vardagskärlek (ibid). Att känslorna infinner sig under temat arbete hos Andersson och 

Thunberg finns fler exempel på. Andersson uttrycker:  

 
När jag kom dit [till jobbet] möttes jag med öppna armar. Det blev mycket kramar och tårar och 

på mitt skrivbord stod en underbart vacker rosenbukett och ett litet gosedjur. Den lilla pandan 

skulle vara med mig på operationen. Dessa fina pojkar, jag kände mig rörd över deras värme 

(Andersson 2004:16-7).     

 

Här syns den vänskapliga relationen till kollegorna och känslor som frambringas. 

Rosenbuketten och gosedjuret i citatet tolkar jag som möjliga att associera till känslosamhet 

med tanke på den kärlek och tröst de symboliserar. Andersson skriver ”pojkar” om sina 

kollegor, vilket upprepas på andra ställen i boken (ibid:47). Detta ser jag som en tendens till 

att hon underförstått positionerar sig som deras mor. Thunberg fortsätter att skildra relationen 

till arbetet som känslomässig: ”En sak måste poängteras: Jag har ett arbete som jag älskar. Det 

är inget jobb som jag går till av plikt, snarare känner jag både glädje och förväntan varje 

morgon” (Thunberg 2006:19). I bokens slutskede återkommer känslorna inför arbetet när hon 

beskriver den förändrade livssyn hon fått i och med sjukdomen: 

 
Numer vill jag bara ägna mig åt det viktigaste. Det roligaste. Det som ger mig någonting 

tillbaka. Därför gallrar jag bort krav och plikter, möten med människor som jag egentligen inte 

är intresserad av, aktiviteter som jag vid närmare eftertanke inte har lust med (ibid:271).   

 

Här ser jag det känslomässiga i arbetet som framhävt när hon skriver att det hon ägnar sig åt 

ska vara roligt och utfört av lust. Varken Thunberg eller Andersson befinner sig mer än vid 

några enstaka tillfällen på själva arbetsplatsen i sina berättelser. Det gör däremot Thureson 

och Feldt, vilka jag uppfattar förhålla sig mer fysiskt och prestationsinriktat än känslomässigt 

och relationsinriktat till sina arbeten. Thureson passerar vårdcentralen för att lämna PSA-
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provet på väg till sitt arbete (Thureson 2009:6-7). Samma scenario upprepas efter andra 

vårdbesöket: 

 
Tack, tack, och hej då. Jag går till Fridhemsplan och tar gröna linjen till t-centralen, där jag byter 

till röd linje mot Fruängen. Framme vid tidningshuset tar jag trapporna i några demonstrativt 

spänstiga kliv, liksom för att bevisa för mig själv hur frisk och pigg jag är (ibid:9).  

 

Även om Feldt är pensionär så hindrar inte det honom från att göra arbetet till en viktig del i 

sin i annars medicinskt dominerade sjukdomsskildring. Liksom Thureson beskriver Feldt 

situationer där han befinner sig på sin arbetsplats, men Feldt är på olika platser från gång till 

gång. Under sin strålningsperiod deltar han, trots kroppsliga komplikationer, i en tevesoffa där 

han berättar om cancern. Feldt skriver: ”I planet tillbaka till Stockholm förbannade jag 

tvärtom mig själv för att jag gett mig in i detta projekt som sugit ur mina sista krafter. Birgitta 

[frun] blev förskräckt över mitt tillstånd när jag äntligen nådde hemmets dörr” (Feldt & von 

Otter 2003:121).  

          Thureson befinner sig på jobbet när han har telefonkontakt med sin läkare. Exempelvis 

när läkaren ringer och meddelar att Thuresonss PSA är förhöjt (Thureson 2009:10) och när 

han får veta att han kanske har cancer: ”Jag ordnar anletsdragen och går tillbaka till de andra. 

Planeringsdagen fortsätter. Vi pratar om tidningens framtid, inte bara i allmänna termer utan 

på konkret hantverksnivå. Åtgärder som kan utveckla tidningen” (ibid:27). Till skillnad från 

Andersson döljer Thureson sina känslor inför arbetskamraterna. I Thuresons skildring syns 

också ambitionen att förbättra tidningen vilket jag tolkar som ett prestationsinriktat 

förhållningssätt till arbetet, något som återkommer. Thureson berättar att han jobbar flitigt 

med en magisteruppsats (ibid:29) och att han arbetar för att åstadkomma förändring genom 

sitt journalistjobb (ibid:118-19). Han vill få halvfärdiga arbetsuppgifter gjorda (ibid:77) och 

upplyser att han nog har en och annan bok oskriven (ibid:144). Thureson har ett eget 

arbetsrum i hemmet där han sitter och tänker (ibid:117). Hos Feldt ser jag det första tecknet på 

en prestationsinriktad inställning blir synlig när Feldt fått sitt cancerbesked och inväntar 

behandling. Han kommenterar då att han vill hålla kvar vid sina arbetsuppdrag: ”Men jag 

kände att det var alldeles för tidigt att nu dra sig ur uppdrag jag åtagit mig. Det skulle vara att 

ge upp, låta mig hospitaliseras, bli patient för gott” (Feldt & von Otter 2003:59). Detta kan 

jämföras med Thunbergs liknande beskrivning: 
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Tidigt bestämde jag att inte se mig själv som cancerpatient, att inte gå in i identiteten som sjuk, 

drabbad. Redan efter några veckor började jag också arbeta, på halvtid. Det var mitt sätt att hålla 

fast vid det friska livet, att påminna mig om att jag var så mycket mer än en bröstopererad 

kvinna som snart skulle genomgå strålbehandling på Radiumhemmet (Thunberg 2006:105). 

 

Thunbergs skildring upplever jag visa den känslomässiga betydelse arbetet har för henne, hon 

vill känna sig frisk. I Feldts berättelse tenderar min tolkning att bli en annan beroende på 

Feldts uttryck att ”det skulle vara att ge upp” som följer på att han nämnt sina arbetsuppdrag. 

Att kämpa med uppdragen kan ses som en prestationshandling som är viktig för hans identitet 

som frisk, medan Thunbergs fasthållande vid arbetet inte inkluderar något moment av 

prestation. Feldt fortsätter sträva efter att fullfölja sina uppdrag trots kroppsliga hinder efter 

strålningen: ”Och jag genomförde ett antal sammanträden utan större problem. Men jag fick 

ägna min urinblåsa en stadigt växande omsorg och bevakning” (Feldt & von Otter 2003:103).  

          Både Andersson och Thunberg var i hemmet under sjukskrivningsperioden utan att det 

påtalades som ett stort problem för dem. Thureson och Feldt verkar däremot uppleva det som 

att de fjärmas från arbetsplatsen och arbetsuppgifterna och det blir påfrestande för dem. 

Thureson tar sig t ex till redaktionsledningens möte på Operaterrassen trots att han under 

några få veckor är sjukskriven: 

 
Men jag biter ihop och vandrar över Kungsträdgården i riktning mot Operaterrassen, lite 

bredbent eftersom jag har en liten blöja tejpad på insidan av kalsongerna. Där, på Operaterrassen 

alltså, har tidningen Chef dukat till frikostig frukost och bjuder på ett par näringsprofiler som 

efterrätt (Thureson 2009:118). 

 

I sina sätt att skildra relationerna till sina arbeten så framstår Andersson och Thunberg som 

föga intresserade av prestation. De verkar båda snarare vara relationsinriktade och 

känsloinriktade. Hos bägge författarna finns en närhet till känslor snarare än till själva 

arbetsplatsen. Den inriktning temat arbete tar sig hos Andersson och Thunberg tolkar jag 

därför som uppvisande drag som framförallt följer en traditionell och förväntad könsordning 

där kvinnan associeras till hemmets sfär, innefattande omvårdnad, känslomässighet och 

relationer (Connell 2003:58, Hirdman 2007:137, Hochschild 1983:333, Lundgren 1995:42-3). 

Anderssons och Thunbergs berättelser synes därmed inte medföra att de relaterar till arbete på 

ett sätt som spränger gränser för de ingjutna könsnormer som existerar i samhället. 

          Thuresons och Feldts arbetsbeskrivningar upplever jag ha en mer prestationsinriktad än 

känslomässig betydelse för dem. Det skulle kunna tolkas som att de följer traditionen att 
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mannen är den som arbetar, då arbetsmarknaden genom historien främst ansetts ämnad för 

den manliga delen av befolkningen (Connell 2003:84, Hochschild 2003:112-3). Thuresons 

och Feldts arbetsskildringar blottar en rent fysisk närhet till arbetsplatsen. Thureson och Feldt 

nämner inte känslor i förhållandet till arbetet, vilket är i linje med den stereotypa synen på 

mannen som icke känslosam (Connell 2003:58, Lundgren 1995:33). Utifrån detta kan de 

således anses följa traditionella könsmönster för mannen som den arbetande parten. Detta ger 

skenet av att såväl Thureson som Feldt iscensätter manlighet. 

5.2.4 Vänskap 
Relationer med vänskapens kännetecken återfinns hos samtliga författare. Utmärkande för 

Anderssons vänskapsrelationer är deras påtagligt emotionella karaktär och att de inte bara 

inbegriper hennes vänner och kollegor, utan också vårdpersonal och medpatienter. Exempel 

på hur de kontakter Andersson etablerar med vårdpersonal (i huvudsak kvinnor) kan tolkas 

som vänskapliga återfinns redan i bokens början. Hon ringer till onkologen där en sköterska 

vänskaplighet skymtar i att de kommer träffas ofta och lära känna varandra: ” - Jaha då 

kommer vi att träffas många gånger framöver. Det kommer att kännas bättre när du kommer 

igång med regelbundna behandlingar. Du lär känna oss och din läkare” (Andersson 2004:17-

8). När Andersson påbörjat sin cellgiftsbehandling framstår hennes relation till läkaren ha 

drag av vänskap med tanke på närheten: 

  
- Anneli, sade hon [läkaren] med tårar i ögonen, det är inte ofta man känner en så här stor 

förändring efter en behandling. Hon flyttade sig alldeles intill mig, log som den varmaste 

sommarsolen och viskade till mig: - Och förresten, dina lungor var jättefina. Där brast det… Jag 

tror vi grät allihopa (ibid:40).  

       

Efter bröstet opererats bort synliggörs den vänskapliga relationen till en annan läkare i den 

närhet som uttrycks i önskan om en bamsekram (ibid:56). I berättelsens slutskede, där 

spridningen av cancern är ett faktum, återkommer Andersson till en vänskapspräglad relation 

till personalen: ”De flesta [personal] har en sådan stor empatisk förmåga och viss personal 

som du träffar ofta får du också en särskild och nära relation till” (ibid:72).  

          Den vänskaplighet jag vill påvisa blir ännu tydligare när övriga författares relation till 

vårdpersonal exemplifieras. Thunberg och Thureson har majoriteten av vårdkontakterna via 

telefon i saklig och formell ton. Hos Thunberg är det den anonyme läkarens röst som finns i 

luren, utan att bemötas av henne (Thunberg 2006:7,13):  
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- Den här gången räcker det inte med en bit, nu måste vi ta hela bröstet eftersom du inte kan 

strålas en gång till på samma ställe. Egentligen är det mest en förebyggande åtgärd. Så att du 

inte ska komma hit igen om sju år med ännu en ny knöl. Det är den risken som måste uteslutas 

(ibid:59).  

 

I Thuresons telefonkontakter med läkare löper samtalen också formellt: ”Vi behöver inte 

krångla med någon ny telefontid säger han [läkaren]. Resultatet av mitt PSA-test har redan 

anlänt, vi kan ta det per telefon. - Tyvärr så har värdet inte sjunkit utan stigit från7,2 till 10. Så 

vi får fortsätta att jaga en eventuell tumör” (Thureson 2009:31). När Thureson inväntar 

behandling ringer en annan läkare med formell ton: ”- Vi anser det inte nödvändigt att operera 

lymfkörtlarna innan vi genomför en eventuell strålbehandling” (ibid:84). Feldt sällar sig till en 

formellt präglad kontakt med sjukvården, t ex artigheten när behandlingen är över: ”Sedan 

den [strålkanonen] fullbordat sitt varv tog jag röntgenpersonalen i hand och tackade dem för 

all vänlighet och omtanke de visat mig: ”Det har gjort allt mycket lättare.” Och de önskade 

mig god bättring och lycka till i fortsättningen” (Feldt & von Otter 2003:120). 

          Den emotionella framtoningen hos Andersson syns i berättandet om vännerna. Direkt 

efter cancerbeskedet underrättar hon dem (Andersson 2004:15). Vännerna fungerar som 

emotionellt stöd och beskrivs ha stor betydelse för Anderssons psykiska mående: ”Så lyckligt 

lottad jag var. Mina fantastiska vänner trodde på mig och kämpade med mig från första stund” 

(ibid.26). Längre fram i berättelsen skriver hon: ”Det var naturligtvis lite pirrigt att gå dit [till 

salongen för perukutprovning] och jag hade med mig min kompis Ann som smakråd och 

stöd” (ibid:37). 

          Inför operationsdagen berättar Thunberg hur viktig hennes väninna är: ”Utan henne 

[väninnan] skulle min tillvaro inte bara bli tråkigare, tristare. Den skulle också bli fylld av 

tomma hål. Nu är hon 60 mil bort. Men alldeles nära när jag tänker på henne” (Thunberg 

2006:135). Betydelsen av vännernas stöd återkommer: ”Telefonsamtalen från mina vänner. 

Röster flätas in i varandra: - Du kommer att klara det här. Om någon kan klara det så är det 

du” (ibid:173). Skillnaden gentemot Andersson är att Thunbergs vänner finns på avstånd: 60 

mil bort samt i telefonen. Närheten finns ändå med i bilden i rösterna som flätas samman och 

väninnan som känns nära i tankarna.  

          Thuresons vänskapskontakter upplever jag sakna den emotionalitet och det nära 

förbund som syns i Anderssons och Thunbergs skildringar. Några dagar efter Thureson fått 

sitt cancerbesked berättar han att han och hustrun besökte goda vänner, men han nämner 

ingenting om sin sjukdom för dem (Thureson 2009:45-6). Senare besöker han och hustrun 
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andra vänner som Thureson öppnar sig för. Denna sekvens verkar ha en slöja av formalitet 

över sig då förtroendet ges på arbetsrummet och när responsen blir ett konkret råd:” När vi 

herrar är för oss själva en stund i värdens arbetsrum berättar jag om prostatacancern. Han ger 

mig rådet att kontakta en gemensam vän, som är läkare på Radiumhemmet” (ibid:47). Därpå 

skriver Thureson om hur svårt det är att berätta för kollegorna: ”Det tar emot också när jag 

ska berätta för mina arbetskamrater på redaktionen om diagnosen, som ju kommer att stöka 

om mitt schema under kommande höst. […] Det blir lågmälda samtal utan panik. Hoppas det 

går bra, säger de. Visst, säger jag, det ska vi hoppas” (ibid:52). I skildringen ter sig samtalen 

med kollegorna mer artiga och formella än intima och emotionella. När Thureson slutligen 

öppnar sig sker det med avståndstagandet med i bilden, som när han talar med Nisse i 

telefonen: 
 

Vi är vänner av den sort som kan vara öppna mot varandra också när det gäller tämligen privata 

ting. Så jag säger: - Ryker potensen så får väl hustrun och jag sjunga den gamla sången i duett: 

Tack, min Gud, för vad som varit. Nisse skrattar så jag tror han gråter. Det är skönt att kunna 

skämta mitt i allvaret. Och mena lite allvar med skämtet (ibid:61).  

 

Med hjälp av humor kan känslor som rädsla hanteras, istället för att rädslan talas om öppet 

(Antonovsky 2005:91). Med tanke på att samtalet förekommer per telefon finns avståndet där. 

Under den tid då Thureson inväntar operationen ringer han sin vän Tage, som själv har spridd 

prostatacancer: ”Vi har ett långt samtal. Han berättar om sina erfarenheter och jag berättar om 

mina värden och återger vad läkarna sagt. – Du spelar i prostatacancerns gärdsgårdsserie, 

säger han. Det vill säga jag behöver inte gripas av panik” (Thureson 2009:85). Istället för att 

tala om känslor rakt på används liknelsen ”prostatacancerns gärdsgårdsserie” som, liksom 

humorn, riktar mina tankar mot ett avståndsskapande från det som kan vara svårt att tala om 

på ett direkt sätt.  

          Feldt verkar inte anförtro sig åt några vänner. Frun von Otter är den i hans närhet som 

bandet av vänskap sträcker sig till. Feldt skildrar i huvudsak denna vänskap med fokus på vad 

de gör tillsammans, snarare än att de pratar intimt med varandra. De åker på resor och 

vandringar (Feldt & von Otter 2003:58-9) och går på bio (ibid:154). Von Otter tar initiativ till 

att följa med Feldt på läkarbesök (ibid:24, 164). Feldt följer dessutom med frun till hennes 

träningsinstitut: ”Jag löste ett årskort och under hela våren tog vi två-tre träningspass i 

veckan: trampade motionscykel, rodde i roddmaskin och lyfte tyngder i en rad för ändamålet 

tillverkade apparater ” (ibid:83). 
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          En intressant skillnad som jag uppfattar finns mellan Thunberg och de övriga 

författarna är att hennes berättande kretsar i mer psykologiska reflektioner kring vad vänskap 

kan innebära för människan (Thunberg 2006:149, 154). Under tiden inför operationen minns 

Thunberg en episod från barndomen när hon bekantade sig med en ny flicka och ett tag kom 

på kant med sin ordinarie väninna (ibid:158): ”Äkta vänskap är en relation utan pågående 

maktstrider, utan över- och underläge. Vi kan lyssna på varandra, lära av varandra, låta oss 

överbevisas eller totalt förkasta vad den andre säger – utan att någon känner sig hotad eller 

besegrad” (ibid:160). 

          Betoningen på intima, öppna, relationella känslomässiga inslag leder mina tankar till 

föreställningen om kvinnlig vänskap. Den brukar beskrivas i sådana termer av närhet, 

intimitet och emotionalitet (Lundgren 1995:42-3). Thunbergs betoning på den psykologiska 

dimensionen av vänskap uppfattar jag möjlig att se som tillhörande en stereotyp bild av 

kvinnlig vänskap. Anderssons vårdkontakter finner jag vara marinerade i samma stereotyp av 

hur kvinnor förväntas vara. Den föreställning som finns i samhället om kvinnliga läkare och 

kvinnlig vårdpersonal är att de är känslostyrda, empatiska och tar sig tid för patienterna 

(Eriksson 2003:225, Hochschild 1993:333). I Anderssons vårdkontakter återfinns dessa 

kännetecken och närheten är påtaglig. Thuresons berättelse visar en utpräglad distans till 

vännerna och ger inte raka uttryck för känslor. Distans och ett icke talande om känslor speglar 

den traditionella beskrivningen av manlighet och manlig vänskap (Hirdman 2007:136, 

Lundgren 1995:33). Jag upplever Feldts berättelse ansluta sig till denna stereotyp eftersom 

ingen vikt läggs vid vänskapsrelationer. Hans och fruns vänskapsrelation utgörs av att de gör 

saker tillsammans, vilket traditionellt kännetecknat den manliga vänskapsformen (Lundgren 

1995:33). Uppfattningen i samhället om mannen som tystlåten och den som är oförmögen att 

visa känslor (Connell 2003:58, Lundgren 1995:45) ser jag få fäste i Feldts berättelse eftersom 

känsloaspekter inte förekommer på temat vänskap. Thunberg påtalar vänskapsrelationers 

emotionella betydelse men distansen finns där. I hennes berättelse uppfattar jag därför en 

dubbelhet gällande uttryck för könsnormer.            

6.2.5 Kärlek 
Hur respektive berättelse berör sådant som kan relateras till kärlek varierar. Anderssons och 

Thunbergs berättelser utmärker sig genom kärleken till barn: ”Han mitt enda barn, mitt allt, 

min livslåga, min solstråle. Min underbare, kloke, humoristiske pojke (Andersson 2004:12), 

”Det jag talar om är kärleken mellan föräldrar och barn, den som är vår styrka men också vår 

svagaste punkt eftersom barnens välbefinnande, deras glädje och deras sorger sipprar rakt in i 
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oss och utgör grunden för vårt eget välbefinnande” (Thunberg 2006:239). Thureson har också 

barn men skildrar inte kärlekskänslorna på samma sätt. Han introducerar sina barn i 

berättelsen genom att berätta att de tillsammans gjorde en båtutflykt och det närmaste 

kärleksyttring han kommer är: ”Vi [han och hustrun] konstaterar, inte så tydligt uttalat, men 

dock, att det finns goda skäl att känna sig lycklig” (Thureson 2009:40). Jag uppfattar detta 

som att yttrandet kan syfta både på upplevelsen av båtutflykten och på barnen. Om Feldt och 

von Otter har barn eller inte framgår ej av Feldts berättelse.  

          Vad Andersson beträffar så är det främst i bokens början som maken Kjell finns vid 

hennes sida, t ex när Andersson fått sitt cancerbesked: ”Omslingrande, gråtande och rädda 

stapplade vi [hon och maken] nedför trapphuset och ut i regnet” (Andersson 2004:12). 

Känslorna som skildras tycks inte sprungna ur vad de känner för varandra som man och 

hustru, utan det handlar om att cancerbeskedet framkallat dessa känslor. Detta fortsätter vara 

fallet. Maken finns som stöd inför cellgiftsbehandlingen (ibid:18), han följer med till 

sjukhuset (ibid:34) och vid dessa tillfällen är de känslor han beskrivs ha inte kärleken till 

Andersson i direkt form, utan rädsla och nervositet på grund av situationen. Thunbergs 

berättande om sin make uppvisar däremot känslorna de har för varandra oavsett sjukdomen. 

Strax innan operationen återger Thunberg hur hon och maken träffats: 

 
Hans kind mot min. Tårar som blandades. Mitt på Fridhemsplan stod vi alldeles stilla och vilade 

i vetskapen att från och med nu väntade en ny tideräkning. Så mycket enklare skulle det ha varit, 

för oss båda, om vi återvänt till de liv som vi kom ifrån. Innan vi träffades. Men nu stod vi där 

med bultande hjärtan och valde att ta konsekvenserna (Thunberg 2006:177).  

 

Detta kan jämföras med Thuresons berättande. Ett av få tillfällen då jag upplever Thuresons 

fru övergå från att skildras som vän till att beskrivas som hustru är när Thureson, vid 

tidpunkten inför operationen, kommer hem från en tjänsteresa: ”I ankomsthallen står hustrun. 

Jag kramar henne. Hon kramar mig. Jag luktar henne på halsen, strax under örat, liksom för 

att försäkra mig om att ögonen inte bedrar. Det är hon, min älskade. Och hon luktar liv” 

(Thureson 2009:90). Här är det främst genom Thuresons handlingar som kärleksrelationen 

finns, handlingar som han tar initiativ till. I Thunbergs citat hade både hon och maken 

bultande hjärtan och tårar, medan Thuresons frus känslor inte kommer till uttryck, annat än 

genom responsen av en kram. Det får mig att uppleva Thureson som subjektet och frun som 

objektet. Mot slutet av Thuresons bok påträffas ytterligare en sekvens där subjekt - 

objektrelationen dem emellan åskådliggörs: 
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Snart ska jag krypa ned i sängen vid hustruns sida. Utan att säkert veta om min kropp är befriad 

från cancer. Ändå kommer jag att njuta av sängvärmen, av kvinnokroppens närhet, av den mjuka 

färden över gränsen mellan vakenhet och sömn som ackompanjeras av hustruns regelbundna, 

rytmiska andetag (ibid:128). 

 

Hustrun framstår här enligt mina ögon som ett passivt objekt då det är kvinnokroppens närhet 

Thureson ska njuta av. Detta uttryck skalar bort hustruns unika betydelse för Thureson och 

hennes upplevelse av situationen. Närheten tonas ned ännu mer av att han kallar frun för 

”hustrun”. Vare sig hos Andersson eller hos Thureson inbegriper kärlekstemat någon sexuell 

dimension. Det gör det däremot i Thunbergs och Feldts berättande. I Thunbergs något mindre 

pryda återgivelser av sin och makens sexuella relation ser jag tendensen att hon beskriver sig 

som objekt medan maken blir subjektet: 

 
Du [maken] tränger in i mig. Du fyller mig med liv och när du smeker mitt bröst låtsas jag tro att 

ingen av oss minns knölen, tumören. Med ett långt jämrande tömmer du din säd i mig. Efteråt 

vilar du ditt ansikte mot kudden, blundar. Störtgråten drabbar mig utan föraning: Vem ska du 

älska med sedan, när jag är död? (Thunberg 2006:190). 

 

Denna skildring kan framstå som något ensidig då det är maken som agerar medan Thunberg 

förhåller sig mer passiv. Hennes oro rör dessutom vem han ska älska med om hon dör och 

inbegriper inte henne som subjekt. I Anderssons bok kan vissa ansatser till att hon beskriver 

sig som ett objekt i förhållande till maken skönjas. Hans insats att alltid finnas där för 

Andersson lyfts fram när cellgiftsbehandlingarna lider mot sitt slut: ”Detta fick mig återigen 

att inse vidden av Kjells heroiska insats. Inte nog med att han finns för mig 24 timmar om 

dygnet. Han får leva med en kvinna som inte längre är kvinnlig utan lätt skulle platsa i det 

ryska kulstötarlaget” (Andersson 2004:51). Det heroiska hos maken Kjell syftar här på att han 

står ut med Anderssons okvinnliga yttre. Genom uttalandet skiner antagandet att det maken 

uppskattar hos henne till stor del skulle vara hennes kvinnliga yttre.  Ordet ”heroisk” vittnar 

om Anderssons beundran gentemot maken. Hos Feldt uppfattar jag ingen tydlig uppdelning 

mellan subjekt och objekt i hans och fruns relation. Tar vi oss en titt in i deras intima regioner 

så finns fruns inflytande med i bilden:  

 
Jag underrättade naturligtvis Birgitta om dessa fenomen [erotiska drömmar, skäggstubb, 

svettlukt] och möjligen lät jag alltför entusiastisk över mina obetydliga framsteg. I varje fall 
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tolkade hon, kanske inte helt oberättigat, ett av mina kvällsbesök i hennes säng som ett försök att 

väcka sexualiteten till liv igen. Men om det nu varit avsikten blev jag ganska bryskt avvisad. Det 

som varit dött så länge kunde inte leva upp så där utan vidare, förklarade hon (Feldt & von 

Otter:155). 

 

Däremot syns det som kännetecknar Feldts berättande på temat kärlek, nämligen 

framhävandet av sexualiteten som det huvudsakliga sättet att visa kärlek på. Efter att 

strålningen påbörjats så infinner sig biverkningarna och Feldt kommenterar: ”Birgitta [frun] 

var emellertid klar på den här punkten: Hon ville hellre ha en levande eunuck än en död man. 

För mig var det en kärleksförklaring som var större och viktigare än kanske någon jag fått av 

henne under vårt liv tillsammans” (ibid:82-3). Att frun kan stå ut med en eunuck ses som en 

kärleksförklaring av Feldt, vilket tydligt visar på att potens varit en viktig del i deras 

kärleksrelation ur Feldts perspektiv. När strålningsperioden avslutats upplyser Feldt att han 

och frun levt ett år utan sex och delger läsaren hur arg han blev när han inte lyckades reta upp 

sin kropp med erotiska fantasier (ibid:123). Feldts bekymrande över att inte vara i sexuell 

form visar sig igen när han är på läkarbesök och konsulterar med läkaren om det finns några 

åtgärder att vidta (ibid:137).  

          Kvinnan har ständigt i samhället betraktats som passiv, i förhållande till mannen som 

aktiv, och hon har fått lära sig att bli omtyckt genom att göra sig till objekt (de Beauvoir 

1995:29,170, Connell 2003:99). I alla berättelser, utom Feldts, visar citaten på en möjlighet 

att tolka in ett sådant subjekt - objektförhållande emellan paren. I samtliga fall var det kvinnan 

som iscensattes som objektet och mannen som subjektet. I den heterosexuella 

kärleksrelationen finns uppfattningen att intimitet ska ske på mannens villkor (Thagaard 

1997:374). Det kan anas hos Thureson när han tar initiativ till kramen och hos Feldt när han 

tassar in i fruns sovrum. Hos Andersson påträffas i detta sammanhang ett inslag av beundran 

gentemot maken som beskrevs som heroisk. I kärleksrelationer förväntas kvinnan visa 

beundran gentemot maken (Hochschild 2003:54-5).  

          Thunberg är den som i sitt berättande om kärlek beskriver känslomässiga aspekter. 

Kvinnan har genom tiderna betraktats som representant för det emotionella (Connell 

2003:58). Den stereotypa bilden av kvinnan innebär att hon skulle ha lättare att uttrycka 

kärlekskänslor (O’Leary 1985:264-5). När Thunbergs berättelse framhäver känslor iscensätts 

därmed kvinnlighet i mina ögon. Anderssons skildringars brist på intimitet gentemot maken 

kan istället uppfattas som ett iscensättande av manlighet. Thunberg och Andersson upplever 

jag som mer relationsinriktade än Thureson, och framför allt än Feldt, med tanke på att 
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Thunberg genomgående skriver om relationer och då både hon och Andersson skildrar 

kärleken till sina söner. Thureson beskriver hustrun utan att hon ges eget utrymme och Feldt 

fokuserar på sin sexuella oförmåga. Föreställningen om kvinnor i heterosexuella parrelationer 

är att de skulle värdesätta kärlek med betoning på ömhet mer än specifikt den sexuella delen 

av kärleken (O’Leary 1985:259). I och med Anderssons och Thunbergs relationsinriktning 

och Feldts sexuella fokus så tolkar jag det som att berättelserna närmar sig ett iscensättande av 

traditionella stereotyper av mannen som den sexuellt lustinriktade och kvinnan som den 

relationsinriktade (Hirdman 2007:136-7, O’Leary 1985:259). 

          Att samtala om barn har förknippats som något framförallt kvinnor ägnar sig åt 

(Lundgren 1995:76). Andersson och Thunberg kan sägas prata om sitt barn inför läsaren när 

de skriver om sönerna. Bådas förhållanden till sönerna kan tolkas som kärleksfulla och 

känslobetonade. Detta överensstämmer med den traditionella bilden av modern som 

omvårdande och kärleksfull (de Beauvoir 1995:338, Hirdman 2007:87, Hochschild 

2003:124). Åter ett iscensättande av traditionell kvinnlighet. Thuresons berättelse kan sägas 

ge uttryck för traditionell manlighet i kärleken till Gud, eftersom kristendomen står för en 

patriarkalisk kulturform där kvinnan är underlägsen mannen (de Beauvoir 1995:140).  

6.2.6 Kroppen 
Kroppen är en viktig del i alla utom Thuresons berättelser. Anderssons berättelse inkluderar 

framförallt en del kommentarer som kan härledas till de kvinnoideal som existerar i samhället. 

Redan titeln på hennes bok När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? 

aktualiserar ett sådant förhållningssätt till kroppen. Titeln visar på medvetenheten hos sonen 

(som gjort uttalandet) att kvinnor inte ska sakna hår. Inledningsvis följer fler exempel som ger 

en vink om hur kvinnors kroppar ska vara. Innan Andersson upptäcker knölen skriver hon: 

 
Min lite mulliga kak- och bullkropp blev allt slankare och kilona rasade i takt med 

träningsrundorna. […] Min getingmidja från yngre dagar blev med tiden en humlemage och 

intresset för kläder avtog successivt. Nu frossade jag i kläder och kände mig fräsch och 

ungdomlig (Andersson 2004:7). 

 

När Andersson väl fått sin cancerdiagnos och påbörjat cellgiftsbehandlingen berättar hon att 

det inte längre är viktigt för henne att vara smal: ”De extrakilon jag kom att lägga på mig 

kändes bara sunda och friska. Hellre för kraftig än för smal i detta läge” (ibid:36). Citaten 

ovan visar hur Andersson delvis ändrar sin syn på kroppen när hon fått cancer. Thunberg 

förhåller sig också till sin kropp utifrån kvinnoideal i samhället, men det jag uppfattar som en 
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skillnad dem emellan är att Thunbergs tankar om kroppen handlar om att bli av med ett bröst. 

Innan operationen informeras hon om att hon kan få en bröstkonstruktion så att ingen märker 

någon skillnad (Thunberg 2006:66). Efter operationen jämför hon sitt enda bröst med andra 

kvinnors bröst (ibid:258) och i bokens slut erhåller hon ett lösbröst och får veta att ingen 

kommer märka någon skillnad (ibid:277). Detta ”ingen” och jämförelsen med andra kan 

indikera att oron om utseendet handlar om vad andra ska tycka. Denna tolkning finner jag 

stöds av vad Thunberg skriver efter operationen: 

 
På nätterna sitter jag naken framför spegeln, låter blicken vandra fram och tillbaka. Som om 

ögonen kunde vänja sig, i förväg. Snart kommer jag att delas i två: På ena sidan en mogen 

kvinnas kropp. På den andra sidan en ung, platt flickas. Så som jag måste ha sett ut när jag var 

tio år, innan brösten började knoppas. Hur ska jag kunna vänja mig vid en ny kropp? Hur ska jag 

kunna vänja mig vid blickarna, andras blickar? (ibid:59). 

 

Anderssons tankar rör sig inte enbart om själva bröstförlusten, utan om kroppens utseende 

överhuvudtaget. Andersson beskriver sig få en positivare inställning till sin kropp i och med 

cancern. Till skillnad från Thunberg förmedlar hon det glädjande efter operationen att bli av 

med bröstet: ”Med en otrolig lycka kände jag det kala, tomma området som förut var Dolly 

Partonliknande. Jag var fri – äntligen!” (Andersson 2004:45). Friheten skulle kunna tolkas 

som en frihet ifrån förtryckande könsnormer. Thunberg är inte lika lycklig över bröstet som 

opererats bort. Efter att hon genomgått bröstoperationen skriver hon bland annat: ”Jag ligger i 

sängen och tittar på min stympade kropp i en spegel. Varje gång jag blir ensam tar jag fram 

spegeln, tittar på bröstet som inte längre finns. Suckar” (Thunberg 2006:234). Det skulle 

kunna vara så att det faktum att Andersson är något yngre än Thunberg bidrar till deras skilda 

förhållningssätt gentemot kroppen. Thunberg konstaterar t ex att hon är överspelad som objekt 

(ibid:179). Men är hon verkligen det? Det som är värt att lägga märke till i Thunbergs citat 

ovan är att det är andras blickar hon oroar sig för. Spegeln hon nämner ser jag kunna liknas 

vid andras blickar i och med att hon ser på sig själv utifrån när hon tittar i den. På denna punkt 

har Andersson och Thunberg något gemensamt. Men hur de upplever sina kroppar som de 

andras blickar riktas mot verkar som sagt skilja sig åt.   

          Vad andra har för inställning till Thuresons kropp verkar inte vara något som upptar 

hans tankar. En spekulation från min sida är att hans rikliga skildringar av andlighet kan 

finnas lite i dess ställe. I Feldts berättelse tycker jag mig däremot se spår av en objektifierad 

inställning gentemot kroppen i samband med förlusten av potensen. Feldt berättar att han 

börjat träna på gym och jag ser en tolkningsmöjlighet vara att det kan handla om någon slags 



 
 

 
 

33 

kompensation av manlighet för den uteblivna potensen. Feldt avslutar stycket med att skriva: 

”Birgitta [frun] hade sagt något som fäste sig i minnet. Hon sa sig inte alls ha något emot att 

leva med en gammal gubbe. Men med en gammal spinkig gubbe skulle det bli svårare” (Feldt 

& von Otter 2003:83). Här är det enbart fruns blick som oroar Feldt, inte människors i 

allmänhet, eller den egna, som hos Andersson och Thunberg. 

          Smärta är en annan kroppslig aspekt som behandlas i alla utom Thunbergs böcker. 

Andersson har ont och hon delar detta med läsaren: ”I samband med det 

[cellgiftsbehandlingen] fick jag också en tydlig värk i hela kroppen. Alla körtlar svullnade i 

kroppen och blev ömma. Hårbotten och hela ryggen värkte så det var svårt att ligga bekvämt 

på rygg” (Andersson 2004:30). Denna typ av smärta återkommer efter den andra 

cellgiftsomgången (ibid:40-1) och efter operationen (ibid:46). Också Thureson skildrar sin 

smärta, förövrigt den enda aspekten som är påtaglig gällande hans kropp. I bokens inledning 

när vävnadsproverna tagits skriver han: ”Det gör ont att sitta. Jag glömmer att vara tacksam 

över den senkomna påminnelsen om min dödlighet och tycker ganska synd om mig själv” 

(Thureson 2009:18-9). Vidare har Thureson ont efter operationen (ibid:104), när han går 

skaver katetern och gör ont (ibid:108) och det gjorde ont att ta bort stygnen efter operationen 

(ibid:111). Feldt sällar sig till smärtskildrarna ovan. Efter vändpunkt ett när det förhöjda PSA-

värdet fastställts undersöks hans prostata av en läkare: ”Så dr B klämde och kände på min 

prostata och fann ingenting som tydde på cancer. Jag tyckte förstås att hans pekfinger gjorde 

ordentligt ont, mer än vid någon tidigare undersökning” (Feldt & von Otter 2003:13). När 

Feldt sedan är med om sitt cellprov beskriver han att det gjorde ont (ibid:26) och strålningen 

är smärtsam alldeles efter den utförts (ibid:98) samt en längre tid efteråt (ibid:102-3, 108).  

          Thunberg hade gissningsvis också ont, men det är ingenting hon valt att lyfta fram i sin 

berättelse. Hon ger däremot uttryck för ett förhållningssätt till kroppen som inte påträffas hos 

de övriga, nämligen att hon skriver om sin kropp som om den ingick i en relation med henne. 

Detta speglar det relationsinriktade innehållet i övrigt i hennes bok. Inför operationen skriver 

hon: ”Denna sommar har jag insett att min kropp är min närmaste vän. Eller fiende, när den 

sviker” (Thunberg 2006:132). Thunberg fortsätter med att föra dialog med kroppen: ”Snälla 

kropp, kunde du inte ha klarat dig några år till. Så misskött har du väl ändå inte blivit. 

Förbannade kropp, nu får vi sluta fred du och jag, bygga upp ett nytt förtroende” (ibid:132). 

På sista sidan i boken jämför Thunberg sin kropp med en gammal kärlek (ibid:278). 

          Medan Thunberg oroar sig för vad andra ska tycka om hennes enbröstade kropp så 

handlar Feldts största orosmoment istället om förlorad impotens. Oron kommer in i bilden 

första gången i samband med att Feldt får sin cancerdiagnos. Läkaren har upplyst Feldt om 
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risken för impotens och Feldt skriver: ”Däremot fick jag nog ställa in mig på att mitt sexualliv 

skulle påverkas, hur starkt berodde på doseringen. Tog man i ordentligt blev det en 

totalblockering av både förmågan och lusten” (Feldt & von Otter 2003:29). När Feldt ska 

påbörja hormonbehandlingen inför strålningen skriver han: ”Den dos [hormoner] Nilsson ville 

sätta in verkade motsvara vad Häggarth kallat ”en total blockering”, det vill säga jag skulle 

förvandlas till en könlös eunuck. För mig och min omgivning var det ju inte likgiltigt hur 

länge detta tillstånd varade” (ibid:59). Att tillståndet som impotent inte var likgiltigt för hans 

omgivning tolkar jag som att han menar frun von Otter. En alternativ tolkning är att han öppet 

skulle ha andra kvinnor vid sidan av, men några sådana tecken påträffas inte i boken i övrigt. 

Inför strålningen dyker tanken på impotensen upp i texten på nytt då Feldt beskriver sig som 

kemiskt kastrerad (ibid:76). Efter strålningsperioden avslutats berättar Feldt: ”Det tyngsta 

handikappet jag bar med mig från cancerbehandlingen var den totala avsaknaden av lust och 

förmåga till sexuellt samliv” (ibid:122). Av citaten att döma verkar det uppenbart att sexuella 

problem är en enorm påfrestning för Feldt. I faktadelen av hans bok ägnas åtskilliga sidor åt 

att behandla ämnet sexuella komplikationer. I ett av avsnitten står att läsa: ”Även om potensen 

försvinner i samband med strålningen och hormonbehandlingen återfår många den efter ett 

halvt till ett år” (ibid:223). De problem som bekymrar Feldt i hög grad är alltså sannolikt 

tämligen temporära. Anderssons faktadel klargör att bröstcancerbehandling påverkar kvinnors 

sexuella förmåga: ”Det är vanligt att den sexuella lusten avtar både av behandlingen och 

sjukdomen i sig. […] I detta ångestladdade tillstånd känns inte den sexuella biten lika viktig, 

utan man behöver kanske mer ömhet och kramar” (Andersson 2004:130). För Andersons del 

var det ingenting hon gav utrymme i berättelsen, vilket indikerar att de inte var så viktiga för 

henne. Hos Thunberg verkade kvinnligheten vara djupt förankrad i att synligt ha två bröst, 

medan jag uppfattar manligheten hos Feldt sitta i förmågan till potens, snarare än i det yttre. 

          Andersson och Thunberg representerar en utseendefokuserad attityd gentemot sina 

kroppar. Båda skriver om de kroppsliga yttre förändringar de står inför och är med om. När de 

för upp denna aspekt av kroppen till ytan i sina berättelser ser jag det som att berättelserna 

sällar sig till bilden av kvinnan som objekt som finns i samhället (de Beauvoir 1995:170). 

Detta eftersom resonemanget rör kroppars yttre i förhållande till andra människor. 

Berättelserna kan därför anses iscensätta kvinnlighet. Thunberg ser även på sin kropp som om 

hon stod i relation till den. Eftersom kvinnostereotypen i samhället påtalar en 

relationsinriktning (Lundgren 1995:43, Hirdman 2007, 137) uppfattar jag detta drag i 

Thunbergs berättelse som ett frammanande av denna bild. När Feldt förhåller sig till sin kropp 
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som ett objekt sker det enbart inför fruns blick. För hans berättelses del anser jag därför inte 

att objektifieringen av kroppen blir lika markant.  

          Alla berättelser utom Thunbergs skildrar smärta. I samhället finns en utbredd 

föreställning om män som hypokondriskt lagda, vilket kan hänga ihop med stereotypen av 

mannen som känslig för smärta (Hirdman 2007:136). Smärtskildringar kan ses som ett 

efterföljande av denna föreställning. När Anderssons berättelse tar upp smärta tolkar jag det 

som en tendens att bryta mot stereotypa könsmönster och iscensätta manlighet. Framhäva 

manlighet kan också Feldts berättande hävdas göra när potensproblemen blir ett omfattande 

inslag. Jag tolkar det som en sammankoppling av manlighet och potens, vilken kan förklaras 

av uppfattningen i samhället om män som ägande en starkare könsdrift än kvinnor på grund 

av högre testosteronhalter och utanpå hängande könsorgan (Hirdman 2007:136). 

 

7. Resultat och diskussion 
I likhet med denna studie har tidigare forskning om cancerberättelser funnit berättande som 

rör död uttryckas genom stridsmetaforik (Clarke 1999:68, Park-Fuller 1995:61, Seale 

2002:116, Seale 2001:315, Seale 1995:604). De tolkningar som gjorts av de upptäckterna 

handlar om att det verkar finnas en öppenhet i cancerberättelsen om kvinnan att iscensätta 

traditionella föreställningar om manlighet. Forskaren Clive Seale (2002, 2001) anser 

stridsmetaforiken kunna hänga samman med västvärldens dominerande psykologiska diskurs i 

samhället, men han diskuterar inte kvinnans stridsmetaforik närmare. I denna studie beaktades 

kön i det hänseendet och öppenheten i cancerkvinnans berättelse föreslogs kunna vara 

sprungen ur den språkligt maskulina cancerdiskursen i samhället (Sontag 1981:97). 

Berättelserna kan därför inte sägas skapa kön på samma premisser i detta sammanhang som 

under de mer konkreta temana. Tidigare forskning har inte behandlat solsymbolik i 

cancerberättelser när liv och död skildras. Solen är inte omskriven i litteratur som tillhörande 

språkbruket inom cancerdiskursen. Då solen står utanför denna diskurs kan tolkningarna om 

traditionella iscensättanden av kön som påträffats i solberättandet i denna studie vara mer 

stringenta än vad stridsmetaforiken beträffar.    

          I berättelserna om cancerkvinnan och cancermannen verkar det medföra olika 

konsekvenser för respektive kön att använda maskulint konnoterade uttryck. Jag uppfattar 

såväl begränsande som främjande sidor av ett sådant språkbruk. Den cancersjuke mannen kan 

få svårare att uttrycka känslor på grund av de könsstereotypa förväntningarna, eftersom inte 

bara cancerdiskursen, utan samhället i stort, associerar det maskulina med hårdhet, tuffhet och 
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strid (Björk 1996:46, Connell 2003:46,58, Elias & Dunning 1986:173-4). När kvinnor beger 

sig in på manligt dominerade områden, som genom stridsmetaforiken i 

bröstcancerberättelserna, tenderar männen att ta sig vidare för att behålla sin överordnade 

position (Hirdman 1988:225). Samma typ av könsmönster som påträffats i denna studie är 

synliga i samhället. Kvinnan har genom historien kämpat för att ta sig in på mäns områden, 

vilka oftast värderas högre (de Beauvoir 1995:122ff, Hirdman 1988:214). När den 

cancersjuka kvinnan visar upp manligt förknippade egenskaper riskerar dessa att förlora 

status. Styrkan riskerar t ex att förringas och inte vara den sjuka till hjälp i samma 

utsträckning. Resultat i tidigare forskning tycker jag påvisar det i och med att mannens 

stridsmetaforik vanligtvis innehåller ordet vinna, medan ordet överleva påträffas oftare hos 

kvinnan (Seale 2001:316). I mina öron innefattar vinnandet att själv delta aktivt, medan 

överlevandet har något mer passivt över sig.  

          Om den cancersjuka mannen kan ha mest att förlora på samhällets könsstereotyper om 

känslor kan den cancersjuka kvinnan framförallt missgynnas av iscensättandet som passivt 

objekt. Som vi såg ovan används stridsmetaforik i cancerkvinnans berättelse. Att ta kamp och 

strid emot sjukdomen kan säkert upplevas stärkande och inge känsla av kontroll, men hur blir 

det om individen samtidigt uppfattar sig som passivt objekt? Så länge det inte är individen 

själv som ska utföra striden uppstår kanske inget problem. Däremot att både vara passivt 

objekt, en stridande part, samt ansvarig i sjukdomssituationen finner jag aningen 

svårförenligt. Forskning har funnit kvinnor i cancerberättelser avbildas som ansvariga för 

cancern (Lantz & Booth 1998:916, McKay & Bonner 1999:569). Det syns i denna studie och 

medför att kvinnorna i berättelserna verkar kämpa mer för egen del än männen som sätter 

tilltro till vetenskapen och Gud. Den cancersjuka kvinnan verkar alltså sitta fast i 

föreställningen om att hennes kropp är lömsk av naturen (de Beauvoir 1995:122). Vidare 

innebär objektifieringen oro för det yttre, vilket jag tror kan leda till onödigt lidande i den 

redan svåra situationen. Samtidigt som denna studie visar hur cancerkvinnan kan förvandlas 

till amason och känna sig fri från traditionella könsnormer så framstår hon ändå till syvende 

och sist som objekt. En positiv sida jag ser objektifieringen kan föra med sig är att den sjuka 

individen eventuellt upplever det lättare att ta emot hjälp i denna roll.  

          När vi flyttar blicken till den mer konkreta nivån i analysen blir vi varse att tecknen på 

öppenhet för manliga könsnormer i berättelsen om cancerkvinnan förvisso är ett 

återkommande drag i denna studie (vänskapsdistansen, smärtan). I prostatacancerberättelserna 

verkar mannen däremot oftast paneras i ännu mer manlighet, t ex i framhävandet av 

sexualitet. Tidigare forskning har i likhet med denna studie funnit att mäns cancerberättelser i 
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hög grad skildrar sexualitet, medan kvinnors cancerberättelser beskriver kvinnans förlorade 

sexuella attraktionskraft (Clarke 1999:71,126). Precis som ovan följs här tendensen i 

samhället att genom historien göra kvinnan till ett objekt i förhållande till mannen (de 

Beauvoir 1995:170).  

          Ett annat utmärkande drag i denna studie är hur emotionalitet iscensätts i kvinnans 

cancerberättelse under samtliga teman. Forskare har funnit kvinnors självbiografiska 

berättelser om cancer vara mer känslomässigt nyanserade än mäns (Clarke 1999:126, 

Salander & Hamberg 2005, Seale 2002:114). Av forskningen att döma är kvinnors 

reflekterande i högre grad känslomässigt gällande sjukdomen, vårdkontakterna och privatlivet 

(Salander & Hamberg 2005:691). Denna studie visar liknande resultat. Under temat arbete är 

berättelserna som mest könsstereotypa och berättelserna om cancerkvinnan ger uttryck för 

känslor och relationer. Både de Beauvoir och Hirdman skriver om hur isärhållandet av könen 

på arbetsmarknaden är det effektivaste medlet för att bevara mannen som norm (de Beauvoir 

1995:112-3, Hirdman 1988:214). Kanske är det effektivaste också det som är svårast att 

förändra? I så fall är det inte konstigt att det är under temat arbete som cancerberättelserna är 

som mest könsstereotypa. I de fall det handlar om känslor upplever jag att den cancersjuka 

kvinnan kan ha en fördel i förhållande till den cancersjuke mannen. En närhet till känslolivet 

och en öppenhet för att tala om känslor anses allmänt som hälsosammare än att lägga locket 

på. De tydligt könsstereotypa mönstren i fråga om känslor i berättelserna kan vara en 

fingervisning om förväntningar som kan finnas i samhället på den cancersjuka individen. Den 

cancersjuke mannen kan inte bara få svårare för egen del att uttrycka känslor, utan andra som 

möter honom kan också visa upp en sådan sida till följd av normerna. En inbunden cancersjuk 

kvinna uppmuntras kanhända oftare till att öppna sig känslomässigt. Som för min närstående 

kanske inte heller alltid det är det mest önskvärda. Det jag vill säga är att könsstereotyper kan 

göra oss blinda för att se individen bakom könet, något som jag tror är det viktigaste i 

bemötandet av enskilda cancerpatienter för att en god kontakt mellan patient och vård ska 

kunna etableras. När konsumenter av patografier tar del av könsstereotyper av det slag vi här 

tagit del av kan de införlivas i identiteten och göra de negativa konsekvenserna till verklighet 

när de själva drabbas av cancer eller möter cancersjuka.   

          I huvudsak finner jag att de föreställningar om kön som framträder i berättelserna håller 

sig inom ramarna för traditionella könsmönster, vilket visar deras seghet till förändring hos 

individen cancersjukdomen till trots. Den cancersjuka kvinnans och den cancersjuke mannens 

kroppar stympas när de väl bryter mot traditionella könsnormer. Det verkar inte möjligt för 

dem att öppna upp för andra könsmönster utan att kroppen involveras. Kvinnan blir en 
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amason när hon strider och mannen blir en eunuck när hans könsutrustning faller av. De blir 

något annat än traditionell kvinna och man i skapandet av en ny sorts kvinnlighet respektive 

manlighet, med vilka de fjärmar sig från det motsatta könet i identifikation.  

          

7.1 Avslutande kommentar 

Eftersom denna studie begränsade sig till fyra böcker kan några generaliseringar utifrån 

tolkningarna inte göras. Jag finner detta ämne vara angeläget att forska vidare om för att ta 

reda på hur könsidentiteter påverkas av livsomvälvande händelser som cancersjukdomar. 

Detta för att i mellanmänskliga relationer och inom vården kunna medvetandegöra de 

genusklovar som kan låsa fast den cancersjuka individen i onödigt lidande. Även om 

amasoner och eunucker synes utmana traditionella könsmönster så skymtar djuprotade 

könsstereotyper fram bakom deras masker på livets scen.   
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