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Abstract 
This paper contains an empirical study regarding gender identity (including masculinity, sexuality 

and body image) in relation to testicular cancer. The effect of the psychological factors coping, age 

and social support is also discussed. 

 

The field is characterized by the limited knowledge, and therefore this interview study was 

conducted with five Danish men in order to investigate their experience with testicular cancer. The 

results were that gender specific cancer for a period of time was affecting the subjects’ experience 

of themselves as manly and their body as masculin and healthy, but their sexuality was not as 

affected as expected. 

 

The subjects primarily used active, problemfocused coping mechanisms, for instance information 

seeking, humor and benefit finding. As social support the subjects both used their spouses and their 

family, friends and other patients. The age seemed to affect both coping, social support, and the 

gender identity in general. 

 

The hypothesis that men’s gender identity would be affected negatively following testicular cancer 

was not confirmed, but the gender identity was influenced and the awareness of their masculinity 

was hightened for a period of time. 



1. Indledning 
Hvert år får cirka 30.000 danskere diagnosticeret kræft. Risikoen for kræft stiger med alderen både 

for kvinder og mænd. Dog er der visse kræftformer, som i højere grad rammer yngre end ældre, fx 

testikelkræft (www.cancer.dk).  

Danmark har den højeste hyppighed af testikelkræft i verden, og tallet er stigende. 

Testikelkræft er den hyppigste kræftform hos mænd mellem 20 og 45 år, og hvert år får ca. 300 

danske mænd konstateret testikelkræft. Symptomerne er ofte diskrete i form af hævelse og evt. 

ømhed i testiklen, så patienten vil sjældent føle sig decideret syg. Behandlingen vil i de fleste 

tilfælde udelukkende bestå af en operation, hvor den ramte testikel fjernes, dog vil der ved tegn på 

spredning blive behandlet med kemoterapi, samt i sjældne tilfælde: strålebehandling. Testikelkræft 

er desuden karakteriseret ved en meget høj overlevelsesprocent; den relative overlevelsesprocent er 

cirka 98% efter 1 år og 91% efter 10 år. Til trods herfor kan det at få kræft i en forholdsvis ung 

alder være en stor psykisk belastning (www.cancer.dk). 

 

Kræft anses generelt for en stor stressfaktor, da selve ordet kræft oftest forbindes med død. Derfor 

er kræftdiagnosen ofte forbundet med voldsomme emotionelle reaktioner. Dette gør sig også 

gældende i den ventetid, der er fra sygdommen konstateres, til den endelige behandling iværksættes. 

Mens behandlingen står på, er der ofte færre emotionelle udsving pga. den ro, det giver at vide, at 

der nu gøres noget aktivt mod kræften. Efter behandlingen er afsluttet, skal personen forsøge at 

vende tilbage til en hverdag. Men ofte vil personen opleve, at mange af de ovenstående reaktioner 

vender tilbage i kortere eller længere perioder, ligesom vedkommendes bevidsthed om egen 

dødelighed er blevet højnet (Ethelberg et al., 2004; Jørgensen, 1999, Ølgod, 1999).  

For at forstå den stressfaktor, det er at få kræft, er det nødvendigt at se på nogle af de 

mange faktorer, som spiller ind herpå. Generelt er man inden for sundhedspsykologisk forskning 

enig om at anvende den bio-psyko-sociale model, som påpeger nødvendigheden af både at se på de 

individuelle faktorer i form af biologiske og psykologiske faktorer samt omverdenens indvirkning 

herpå for bl.a. at forstå en sygdom som kræft. Forskningen har bl.a. vist, at de strategier, en person 

anvender til at håndtere den stress, som en kræftsygdom medfører, har betydning for personens 

psykologiske velbefindende efterfølgende. Forskningen i denne positive tilgang til kræften er 

stigende, hvilket kan hænge sammen med, at flere og flere overlever kræft og lever videre uden 

større men.  



Ud over de strategier, personen anvender, har det vist sig, at også demografiske 

faktorer kan spille en rolle i forhold til, hvordan det opleves at få kræft, men formentlig har også 

alder og socioøkonomisk status betydning. Derudover kan det desuden konstateres, at personens 

samspil med omgivelserne kan være afgørende for vedkommendes håndtering af kræften under og 

efter sygdommen.  

 

Med hensyn til betydningen af køn i relation til sundhed og sygdom har det desuden vist sig, at der 

er stor forskel på mænd og kvinder, således at mænd bl.a. har en kortere middellevetid og 

livslængde, mindre lægekontakt samt højere selvmordsrisiko. Det vil derfor være relevant at søge at 

belyse denne medicinske problemstilling (testikelkræft) ud fra et psykologisk perspektiv 

(kønsidentitet). Eksempelvis kunne man forestille sig, at sygdommen blot ved sin fysiske lokalitet 

kan påvirke, hvorledes personen oplever sig selv som mand. Men også andre faktorer kan tænkes at 

spille ind: Det at blive syg, svækket og afhængig af andre kan for nogle opleves som en afvigelse 

fra den traditionelle mandlige kønsidentitet. Derudover kan der opstå problemer med seksualiteten i 

form af fysiske problemer som erektions- eller ejakulationsproblemer eller psykisk i form af 

manglende lyst, hvilket kan forventes at opleves som en psykisk belastning. Fjernelsen af en 

testikel, som også er nært forbundet med maskuliniteten, samt den fysiske svækkelse i forbindelse 

med behandlingen af kræften kan desuden forventes at påvirke, hvorledes manden oplever sin krop.  

 

Kræft i testiklerne kan derfor forventes at have betydning for mandens oplevelse af sin identitet som 

mand. 

 

1.1 Problemformulering 
Formålet med denne afhandling er derfor at søge at belyse følgende spørgsmål:  

 

1) På hvilken måde påvirkes kønsidentiteten hos mænd som følge af testikelkræft, og  

2) Hvilke psykologiske faktorer i form af personens coping, alder og sociale støtte har betydning i 

denne sammenhæng. 

 

Dette kan illustreres ud fra følgende model: 

 



Figur 1: 

 
 
Ovenstående model illustrerer således min hypotese om, at der både vil være faktorer i individet - 

fysisk i form af sygdommen og psykisk i form af, hvem personen er - og i omgivelserne, der alle 

har betydning for, hvorledes kønsidentiteten bliver påvirket som følge af testikelkræft. Det er 

selvfølgelig en meget simplificeret model, og der kunne have været mange flere faktorer inddraget, 

men jeg har valgt at lægge fokus her, hvilket vil blive understøttet af afhandlingens teoretiske 

gennemgang (kapitel 2). 

Det følgende afsnit vil meget kort definere de begreber, som jeg forventer at inddrage 

i besvarelsen af problemstillingen, men disse vil blive uddybet yderligere i det teoretiske 

hovedafsnit. 

 

1.1.1 Begrebsafklaring 
Denne afhandling bevæger sig inden for den sundhedspsykologiske forståelsesramme. 

De uafhængige psykologiske faktorer, der vil sættes fokus på i denne sammenhæng, er bl.a. coping, 

Begrebet bruges om de strategier, som personen anvender i forsøget på at håndtere den stressfaktor, 

sygdommen vil være. Personens alder (og evt. andre demografiske faktorer) vil blive brugt både i 

forhold til diagnose- og interviewtidspunktet. Social støtte vil blive brugt om, hvorledes personen 

har oplevet, at støtten fra omgivelserne (partner, familie, venner, arbejde, medpatienter, personalet 

og evt. andre professionelle) har været, mht. kvantitet og kvalitet.  

Kønsidentitet vil i denne afhandling bruges om begreber som maskulinitet, 

seksualitet og kropsbillede. Hvor maskulinitet vil blive anvendt om den måde, hvorpå personen ser 

sig selv som mand, bl.a. ud fra de traditionelle mandlige kønsidentitetsværdier. Seksualitet skal ses 

som den fysiske seksuelle funktion mht. erektions-, ejakulations- og orgasmefunktion, men primært 
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som den psykiske seksuelle funktion i form af lyst eller oplevelsen af egen seksualitet. 

Kropsbillede vil blive anvendt om den måde, personen oplever sin krop på perceptuelt, affektivt og 

kognitivt.  

 

Alle disse begreber vil blive uddybet i kapitel 2. 

 

1.1.2 Afgrænsning 
Afhandlingens fokus vil primært bevæge sig inden for den sundhedspsykologiske begrebsverden. 

Kønsidentitet vil derfor blive udforsket inden for en biopsykosocial forståelsesramme, med fokus på 

de ydre somatopsykiske konsekvenser af kræft, frem for de indre, fx hvorledes den kropslige 

sygdom kan påvirke hjernen. Der vil altså ikke være fokus på den psykosomatiske forståelsesmodel, 

hvor man ser på eventuelle psykiske faktorer som årsag til kræft. Fokus vil derimod være på de 

afhængige variable, der har betydning for de psykologiske følgevirkninger af sygdommen i form af 

kønsidentitet (frem for fysiske i form af kropslige ændringer og overlevelse). Valget af fokus på de 

afhængige variable vil desuden være på person- og sociokulturelt niveau frem for medicinsk eller 

biologisk (jævnfør figur 1). 

Besvarelsen af afhandlingens problemstilling vil ske ud fra en redegørelse for og 

diskussion af eksisterende teori og empiri vedrørende mænd med testikelkræft. De temaer, jeg 

undersøger, er primært udvalgt på baggrund af min hypotese om, at kønsidentiteten vil opleves 

påvirket som følge af denne kræftform, og med hensyntagen til afhandlingens omfang. Der er 

således mange andre temaer af relevans for denne problemstilling, som ikke vil blive berørt her. Det 

kunne fx være interessant at kortlægge, på hvilken måde kønsidentiteten udvikles og fortsat 

udvikler sig, hvad der går forud for kræften både mht. sygdoms- og sundhedsadfærd, fx 

selvundersøgelse og lægebesøg, hvilke andre faktorer, der spiller ind, fx socioøkonomisk status, 

samt hvilken betydning de forskellige afhængige og uafhængige variable har på fx personens 

generelle livskvalitet efterfølgende. Men grundet afhandlingens omfang og mit valg af fokus vil 

dette kun blive berørt i begrænset omfang. 

 

1.1.3 Metode til besvarelse af problemstillingen 
Afhandlingens problemstilling vil blive søgt besvaret i to omgange: Dels en redegørelse og 

diskussion af den eksisterende teori og empiri, dels en empirisk undersøgelse af emnet.  



Den litteratur, jeg har benyttet mig af til formålet, er fundet dels via metodiske 

litteratursøgninger på PsychINFO samt Statsbibliotekets hjemmesides søgemaskine, dels ved 

benyttelse af den her fremkomne litteraturs litteraturlister, og dels via søgning på Google på 

Internettet med udgangspunkt i min vurdering af relevans til besvarelse af problemstillingen. 

Søgningen har primært været på søgeord som testikelkræft (testicular cancer), kønsidentitet (gender 

identity), maskulinitet (masculinity), kropsbillede (body image), seksualitet (sexuality), coping 

(coping), alder (age) og social støtte (social support), hvor mit fokus primært har været på de 

artikler, der har testikelkræft som en del af deres undersøgelsesområde. Men også søgeord som 

kræft (cancer) og køn (sex/gender) har været anvendt for at udbrede søgningen.  

Jeg har omvendt været nødsaget til at fravælge flere temaer af pladshensyn ud fra mit 

fokus på det mest relevante i forhold til besvarelse af problemstillingen: Artikler om medicinske 

problemstillinger, artikler om selvundersøgelse, artikler hvor etnicitet eller kultur spiller en 

dominerende rolle, artikler hvor pårørende er i fokus, samt artikler skrevet på andre sprog end 

dansk, engelsk, norsk eller svensk, er således blevet fravalgt 

Den her fremkomne litteratur vil blive anvendt i større eller mindre grad ud fra 

relevans i forhold til problemstillingen testikelkræft og kønsidentitet. De temaer, der fremstår som 

følge af gennemgangen af denne litteratur, er efterfølgende indgået i en kvalitativ 

forskningsinterviewundersøgelse for at undersøge deltagernes egen oplevelse af sygdommen. Dette 

vil blive gjort ved en mindre kvalitativ forskningsinterviewundersøgelse, hvor der er blevet 

foretaget 5 interviews af mænd der har haft testikelkræft. Valget af denne metode lægger op til at 

undersøge deltagernes unikke helhedsoplevelse set ud fra deres særlige kontekst. Det primære 

formål er derimod ikke at søge at generalisere eller forklare årsag-virkningssammenhæng. Denne 

undersøgelse må dermed anses for blot at være af eksplorativ karakter - en slags pilotundersøgelse. 

 

1.1.4 Afhandlingens opbygning 
Afhandlingens opbygning vil således bære præg af den valgte metode til besvarelse af 

afhandlingen: 

 

Første del af afhandlingen (kapitel 2) vil tage udgangspunkt i de teoretiske og forskningsmæssige 

udgivelser, der har været inden for området. Dette vil blive gjort ved en kort gennemgang af teori 

og forskning vedrørende coping, alder og social støtte samt kønsidentitet i forhold til mænd med 

testikelkræft.  



 

Anden del af afhandlingen (kapitel 3) vil omhandle min egen undersøgelse af emnet. Dette vil blive 

gjort ved en gennemgang af undersøgelsens resultater, samt en analyse og diskussion af dens 

resultater. 

 

Afhandlingen vil afsluttes med en bredere diskussion (kapitel 4) af de samlede fund, hvor der vil 

blive perspektiveret til konklusionernes eventuelle praksisrelevans, ligesom der vil blive foreslået 

relevante emner for fremtidig forskning. 



2. Teori 
 
Denne del af afhandlingen vil tage udgangspunkt i de relevante teoretiske og forskningsmæssige 

udgivelser, der har været omkring kræft og kønsidentitet.  

 

Begrebet kønsidentitet er ikke i sig selv et nyt begreb, tværtimod har kønsforskningen været meget 

populær fx i 1970’erne. Eksempelvis har der været meget fokus på forskelle og især ligheder 

mellem kønnene i kampen for ligestilling (Madsen, et al., 2002). Siden hen er forskningen på dette 

område stilnet af, og i dag er der begrænset fokus på betydningen af kønsidentitet. Dog er der en 

stigende interesse for, hvad en kønsspecifik kræftform som fx brystkræft, gør ved kvinder. 

Eksempelvis har det vist sig, at kønsidentiteten har betydning for selve livskvaliteten i forbindelse 

med kræft (Pedersen, 2004b). Der er imidlertid stadig begrænset viden om mænds oplevelser i 

forbindelse med at blive ramt af en kønsspecifik kræftform som testikelkræft, selvom denne 

kræftform er meget udbredt, samt om hvilke faktorer, der kan have betydning i denne 

sammenhæng. 

Dette afsnit vil derfor indeholde en gennemgang af de mest markante teorier og 

empiriske fund inden for den generelle forskning om somatopsykiske reaktioner i forhold til kræft 

med særligt henblik på coping, alder og social støtte. Herefter vil afsnittet indsnævre fokus til at 

omhandle den teori og empiri, der findes om kønsidentitet. Endelig vil jeg afslutte med at redegøre 

for og diskutere de undersøgelser, der findes i relation til testikelkræft og kønsidentitet. 

Formålet er primært at danne et overblik over begreberne, og hvilken relation disse 

har til mænd og kræft. Dette vil blive understøttet af henvisninger til empiriske undersøgelser. Kun i 

enkelte tilfælde vil jeg uddybe enkelte undersøgelser, som er særligt relevante for denne afhandlings 

problemstilling. 



2.1 Coping, alder og social støtte 
At få konstateret en livstruende sygdom er en stor belastning for en person, der kan resultere i en 

oplevelse af chok og reaktioner som vrede, sorg, bekymring, fortvivlelse, følelsen af uvirkelighed 

og at miste kontrollen samt angst og depression. Men ikke alle oplever og reagerer på samme måde. 

Oplevelsen afhænger bl.a. af, hvilke strategier personen har og anvender for at håndtere den stress, 

der er forbundet med sygdommen. Desuden kan personens livssituation influere på oplevelsen bl.a. 

personens alder og adgang til social støtte. 

Dette afsnit vil her søge at lave en kort gennemgang af de mest relevante temaer i 

forhold til afhandlingens problemstilling mht. kræft generelt. 

 

2.1.1 Coping 
Idet personen udsættes for den stress, som en kræftdiagnose medfører, vil personen forsøge at 

håndtere denne på en eller flere måder, det man inden for psykologien kalder mestring eller coping. 

Disse forsøg kan både medvirke til at mindske og forværre stressen, afhængig af bl.a. personen og 

situationen. Det vil sige, at personens coping både kan have positiv og negativ effekt. Denne 

afhandling vil derfor benytte begrebet coping frem for mestring for at understrege neutraliteten i 

begrebet.  

Copingbegrebet, som udspringer af den kognitive adfærdspsykologi, kan 

sammenlignes med psykoanalysens begreb om forsvarsmekanismer, idet de begge er et forsøg på at 

forklare, hvordan personen håndterer svære situationer (Agger, 2004). Jeg har dog grundet 

afhandlingens omfang valgt kun at fokusere på copingbegrebet. 

 

Coping defineres af Lazarus og Folkman som:  

”Kognitive og adfærdsmæssige bestræbelser på at mestre såvel ydre som indre krav, der 

vurderes at kunne overskride personens kapacitet (…) som et forsøg på at reducere og tåle 

stress – at genoprette ligevægt,” af Lazarus og Folkman (ifølge Gram, 2004, s. 88). 

Den stil, som personen oftest anvender, kaldes copingstilen og defineres som:  

”de relative og vedvarende problemløsningsmåder, en person udviser i en stressfuld 

situation” (Agger, 2004, s. 125),  

hvor en copingstrategi er  



”det mønster, der træder frem, som et resultat af personens copingstil, og den 

situationsafhængige adfærd, tænkning og sansning, som bruges til at bevare ligevægten”. 

(Agger, 2004, s.125).  

Jeg har valgt primært at fokusere på copingstrategier. 

Personens valg af copingstrategier afhænger af dennes vurdering (appraisal) af truslen 

eller udfordringen. Dette sker ved en primær og sekundær vurdering, som kan medføre eventuelle 

justeringer af adfærd (Agger, 2004). 

 

Lazarus og Folkman opdeler således coping i kategorierne adfærdsmæssig versus kognitiv, idet en 

person som et forsøg på at håndtere kræft kan anvende en form for ydre eller indre strategier. Dette 

er siden hen blevet udbygget i opdelingen mellem: 

1) Aktiv versus passiv, hvor man enten adfærdsmæssigt henholdsvis søger at løse 

problemerne eller flygter fra dem og kognitivt henholdsvis indser og forsøger at løse 

problemerne eller forsøger at undgå dem (Nielsen, 2004).  

2) Problem- versus emtionsfokuseret er en anden opdeling, hvor man henholdsvis 

forsøger at ændre på den konkrete årsag til problemet eller på de negative følelser, der 

indfinder sig som konsekvens af problemet (Munch-Hansen & Thastum, 2004). 

3) Greer, Morris & Pettingale, 1979 har desuden lavet en undersøgelse, hvor de 

opdeler måden, kræftpatienter coper på, i kategorierne: kampgejst (fighting spirit), 

undvigelse (denial), fatalisme (stoic acceptance), og hjælpeløshed/håbløshed 

(oversættelse af Gram, 2004), hvor Gram (2004) har tilføjet bekymret optagethed.  

I Greer et al.’s (1979) undersøgelse beskrives kampgejst som en optimistisk attitude, hvor personen 

forsøger at overvinde sygdommen fx ved at sætte sig ind i informationen på området. Undvigelse er 

en aktiv benægtelse af beviser på sygdommen og dens alvor samt afvisning af emotionelle 

problemer. Fatalisme er en stoisk accept af sygdommen, som medfører, at man blot lever videre 

som før. Endelig er der hjælpeløshed/håbløshed, som er en total opgiven af håb og en overbevisning 

om at skulle dø. Bekymret optagethed (som ikke indgår i Greer et al.s undersøgelse) er en 

overdreven fokusering på kroppen og dens signaler.  

Problemet med Greer et al.’s opdeling er, at den bliver et sammensurium af 

copingstrategier, som er en reaktion på en belastning, eksempelvis stress og emotioner, blandet 

sammen med reaktioner, som er opstået pga. manglende coping (fx hjælpeløshed/håbløshed). Jeg 

har dog alligevel valgt at medtage denne, idet opdelingen ofte er at finde i relation til kræft. 

 



Disse definitioner kan derfor hver især være med til at belyse forskellige sider af en persons 

overordnede copingstrategi, men de mange divergerende opdelinger kan omvendt forvirre. Jeg har 

dog valgt at bruge dem alle tre, idet jeg vurderer, at de kan være med til at belyse forskellige 

individuelle variationer i håndteringen af en sygdom. 

 

I forhold til kræft kan man forestille sig, at personen ved den aktive copingstrategi vil forsøge at 

gøre noget ved sygdommen, hvorimod man ved den passive copingstrategi vil være mere 

tilbagelænet og måske handlingslammet. Sat i relation til den problem- og emotionsfokuserede 

copingstrategi kan den aktive copingstrategi ses således: Ved den problemfokuserede copingstrategi 

vil personen forsøge at ændre på sygdomssituationen ved at søge information og deltage aktivt i 

behandlingen og beslutningerne herom. Hvor personen ved den emotionsfokuserede copingstrategi 

vil forsøge at ændre på de følelser, som er forbundet med den stress, der opstår i 

sygdomssituationen for nemmere at kunne acceptere den, fx ved at snakke om dem.  

Umiddelbart opfattes de aktive og de problemfokuserede copingstrategier som mest 

positive, idet flere undersøgelser forbinder disse med større livskvalitet. 

 

I dele af kræftlitteraturen argumenteres der for, at der er kønsforskel i forhold til, hvordan mænd og 

kvinder håndterer at få en kræftdiagnose. Agger (2004) skriver, at mænd generelt benytter sig af 

den aktive, problemfokuserede copingstrategi. En undersøgelse af Leigh, et al. (1980) tyder desuden 

på, at eventuelle kønsforskelle i copingstrategier forstærkes i forbindelse med en kræftsygdom, hvor 

mænd tilsyneladende især reagerer med, hvad forfatterne benævner som fortrængning og 

benægtelse, altså den passive kognitive strategi.  

Der er altså mange forskellige resultater, der tyder på, at der er en kønsforskel mht. 

valg af copingstrategier og måske i særlig grad mht. kræft; at der findes hvad man kunne kalde en 

traditionel maskulin copingform. Endvidere er det blevet foreslået, at mænd måske har en særlig 

måde at cope på, i det de ofte benytter sig af humor i forsøget på at håndtere kræften på. 

 

Humor: En måde at håndtere en svær situation på kan være at benytte humor. Humor kan dermed 

være mere end bare underholdning. Ifølge Chapple & Ziebland (2004) kan humor på 

samfundsniveau bruges til at stille spørgsmålstegn ved stereotyper og andre magtforhold. På 

individ- og smågruppeniveau kan humoren snarere være med til at styrke sammenhold eller ændre 



magtbalance, håndtere spændinger samt at opnå kærlighed eller accept. Humoren kan således som 

en copingmekanisme være med til at håndtere en stressfyldt situation. 

Humor indgår i DSM-IVs ”Glossary of specific defense mecanisms and coping styles” 

og defineres som måden:  

”The individual deals with emotional conflict or external stressors by emphasizing the 

amusing or ironic aspects of the conflict or stressor” (DSM.IV:755 ifølge Forabosco, 1998).  

Humor kategoriseres her som en højadaptiv copingform. 

 Sammenlignet med de ovenstående kategorier kan humor kategoriseres som en aktiv 

og en emotionsfokuseret copingstrategi, idet personen hermed primært forsøger at håndtere de 

følelser, der er forbundet med sygdommen og ikke selve sygdommen. Desuden kan brugen af 

humor ud fra Greer et al.’s (1979) undersøgelse kategoriseres som kampgejst, idet humoren kan ses 

som en optimistisk attitude, hvormed personen aktivt forsøger at håndtere sygdommen. Omvendt 

kan humor kategoriseres som undvigelse, idet en mere distancerende og ironisk brug af humor kan 

tjene til at fastholde en benægtelse af beviser på sygdommens alvor samt afvisning af emotionelle 

problemer.  

Forskningen har gennem tiderne fokuseret på eventuelle kønsforskelle i brugen af 

humor. Der er således fundet forskelle med hensyn til humorens tematiske, funktionelle og 

situationelle indhold. Lampert & Ervin-Tripp (1998) har dog lavet et review over området, og her 

finder de, at denne forskel er begrænset.  

Generelt ser det ud til, at humor som copingstrategi har en positiv effekt både psykisk 

og fysisk, således at brugen af humor kan medvirke bedre psykisk og fysisk funktion. Eksempelvis 

skriver Forabosco (1998), at der er en negativ sammenhæng mellem en patologisk tilstand og 

humor. Men denne sammenhæng er temmelig kompleks, fx viser forskning på det psykiske område, 

at brugen af humor falder ved depression, mens den stiger ved maniske episoder, og endelig ændres 

brugen af humor ved skizofreni (Forabosco, 1998). Inden for den psykosomatiske forskning har 

Lefcourt og Thomas (1998) blandt andre fundet resultater, der kunne tyde på, at brugen af humor 

kan have positiv indvirkning på helbredet. 

 

Det ser altså ud til at humor kan være en af de positivt indvirkende copingstrategier i forhold til at 

håndtere en sygdom som kræft, men at der ikke er noget entydigt bevis på, at der er kønsforskelle i 

brugen af humor modsat coping generelt. 

 



Benefit-finding: En anden måde at forsøge at håndtere svær sygdom på er ved at anvende såkaldt 

benefit-finding. I forbindelse med kræft ses dette som forsøg på at finde områder af tilværelsen, 

hvor kræften har haft en positiv effekt. Benefit-finding kan bl.a. karakteriseres ved en ændret 

livsopfattelse om at leve i nuet, et ændret forhold til familie og venner med større intimitet og mht. 

personlig udvikling. 

Det er forholdsvist nyt, at fokus i sundhedspsykologien også kan ligge på de positive 

aspekter ved sygdom, og man kan forestille sig, at forskning i de positive sider ved kræft kan 

forventes at vinde indpas i forbindelse med, at flere og flere overlever alvorlige, livstruende 

sygdomme, og lever videre uden større men, hvorfor det er relevant at se på trivslen i forbindelse 

med en kræftdiagnose (Pedersen, 2004b).  

Benefit-finding kan tilsyneladende være forbundet med mange positive funktioner, 

bl.a. er anvendelsen tilsyneladende forbundet med mindre træthed, øget aktivitetsniveau, færre 

depressionssymptomer og en række helbredsparametre (færre smerter og lavere 

stresshormonniveau). Resultaterne af undersøgelser der sammenligner det psykiske og fysiske 

velbefindende hos raskmeldte kræftpatienter og personer, som ikke tidligere har haft kræft, viser 

desuden at der kun er mindre forskel mellem disse to grupper, samtidig med at de tidligere 

kræftpatienter oplever, at sygdommen har forandret dem (Pedersen, 2004a). Der er intet i 

litteraturen, der tyder på kønsforskelle i benefit-finding. 

Generelt tyder det således på, at den negative påvirkning som følge af kræft aftager 

med årene. Men hvad er det, der gør, at personerne ikke har det værre? Jeg vil senere i denne 

afhandling vende tilbage hertil for at se på, om forklaringen kan findes i den måde, personerne 

håndterer situationen på i kapitel 3. 

 

Opsummering: Dette afsnit har omhandlet de særlige strategier, en person anvender for at håndtere 

en stressfyldt situation, som kræft kan være. Coping anvendes således om de kognitive og 

adfærdsmæssige bestræbelser, som personen anvender for at håndtere ydre og indre stress, der 

vurderes at kunne overskride personens kapacitet. Der er foreslået forskellige kategoriseringer af 

copingstrategier herunder Aktiv/passiv, problem-/emtionsfokuseret, samt kampgejst (fighting 

spirit), undvigelse (denial), fatalisme (stoic acceptance), hjælpeløshed/håbløshed og bekymret 

optagethed. Der er tilsyneladende kønsforskelle mht. valg af copingstrategier. Måske endda i særlig 

grad i forhold til kræft, hvor det kunne tyde på, at særligt mænd foretrækker at benytter sig af den 

aktive, adfærdsmæssige, problemfokuserede strategier samt passive, kognitive copingstrategier, i 



form af undvigelse eller distancering. Derfor har jeg tilladt mig fremover at benævne traditionelt 

maskuline copingstrategier, selvom jeg er bevidst om, at det er en grov generalisering. 

Der blev nævnt to eksempler på copingstrategier: Humor er et eksempel på en 

copingstrategi, der anvendes som en måde at forsøge at håndtere kræft på, og denne strategi kan 

have en positiv effekt. Benefit-finding er et andet eksempel på en copingstrategi, der anvendes i 

forbindelse med kræft. Det ser således ud, som om personens copingstrategier kan have betydning 

for, hvilken virkning kræft får hos mænd med testikelkræft. 

 

2.1.2 Alder og andre demografiske variable  
Generelt er der enighed om, at ens identitet er påvirket af, hvilket køn man er født med, og hvilken 

helbredsmæssig status man har, altså om man er mand eller kvinde, og om man er rask eller ramt af 

en alvorlig sygdom som fx kræft. Men dette er ikke ensbetydende med, at alle mænd med kræft 

reagerer ens. Der vil altid være individuelle forskelle på, hvilken betydning en kræftdiagnose vil 

have for den enkelte. Eksempelvis kan faktorer som alder, civil- og socioøkonomisk status 

forventes at spille ind. Pga. begrænset plads og pga. testikelkræfts særligt unge risikogruppe vil 

dette afsnit primært fokusere på alder, idet det forventes, at alder er en af de faktorer, som har 

betydning for, hvad der er svært for den enkelte, ligesom det forventes, at den socioøkonomiske 

status ikke varierer nær så meget i Danmark og derfor ikke har nær så stor betydning for 

resultaterne.  

 

Alder har betydning for den livssituation, man lever i. Eksempelvis er der ofte nogle fællestræk for 

en bestemt aldersgruppe. Generelt kunne man forestille sig, at de fleste bor hjemme til de er 

omkring tyve år, og at de fleste er i parforhold, begynder en karriere og starter familie, når de er i 

starten af trediverne, osv.. Selvfølgelig er der undtagelser, dette er blot en generalisering. Hermed 

har alderen også indflydelse på personens omgivelser, erfaring og livsstil. 

Alder kan desuden have betydning for, hvordan personen oplever og forventer 

forløbet af kræftsygdommen, hvilket kan være med til at påvirke graden af livskvalitet (Pedersen, 

2004b).  

Årsagen til, at alder kan have betydning kan bl.a. forklares ved, at personens alder, på 

samme måde som personens køn, uddannelse og erhverv, kan anses som et kulturelt aspekt. 

Mehlsen (2004) forklarer således, at en persons alder, ligesom andre kulturelle aspekter, kan være 



med til at afgøre reaktionen på og oplevelsen af en kræftdiagnose og -behandling. Kultur skal i den 

sammenhæng forstås som  

”Den baggrund, hver enkelt person har med sig – en baggrund, der er formet af, hvor og i 

hvilken tid og samfundsklasse personen er vokset op, normerne blandt kammerater og familie 

samt personens uddannelses- og arbejdsforløb (…) indlærte mønstre af adfærd, antagelser og 

værdier, der deles af personerne i en social gruppe” (Mehlsen, 2004, s.206).  

Hermed kan alderen tilskrives en betydning pga. forskel i socialisering. 

Med hensyn til coping viser der sig også forskel på brugen af strategier afhængigt af 

bl.a. alder, tidligere livserfaringer og graden af social støtte (Agger, 2004). Således kan det 

forventes, at alder også påvirker personens vurdering af truslen (her kræft) hvilket dermed har 

betydning for, hvorledes personen håndterer situationen (jævnfør coping). På grund af forskelle i 

livsomstændigheder kan man ligeledes forestille sig, at der vil være forskel i adgangen til social 

støtte (se afsnit 2.1.3). 

 

Alder ser således ud til at være en væsentlig faktor mht., hvorledes en kræftsygdom opleves og 

håndteres, idet alderen både har betydning for personens brug af copingstrategier og generelle 

livssituation, og måske dermed også adgangen til social støtte. Sidstnævnte vil blive uddybet i 

følgende afsnit. 

 

2.1.3 Social støtte  
Oplevelsen af at få en kræftdiagnose er således påvirket af flere faktorer hos individet, fx personens 

copingstrategier og alder, men også omgivelserne har betydning. Omgivelserne kan bl.a. være med 

til at støtte en person i forbindelse med en stressfyldt situation, som en kræftsygdom kan medføre. 

Dette afsnit vil derfor fokusere på den sociale støtte, der er tilgængelig via omgivelserne, ikke 

personens modtagelse af social støtte, da dette snarere bør anses som en copingstrategi.  

 

Den mest umiddelbare definition af begrebet social støtte kan lyde således:  

”Udefrakommende hjælp, som (…) er tilgængeligt via et givet socialt netværk”  

(Christiansen, 2004, s.572).  
Men denne definition er både for bred og upræcis til at kunne danne basis for en undersøgelse af 

problemstillingen i denne afhandling. Jeg vil derfor først prøve at beskrive, hvad et netværk består 

af og herefter forsøge kort at skitsere nogle af de præciseringer, der er lavet af begrebet: 



 

Netværket, som personen kan modtage støtte fra, udgøres i de fleste undersøgelser af personens 

ægtefælle, men dette er efter min mening et alt for unuancerede definitioner. Herudover nævnes ofte 

upræcise kategorier som ”signifikante andre” eller tilfældige opremsninger af forskellige 

grupperinger som venner og familie. Men hvem er det, der udgør det netværk, hvorfra personen kan 

modtage social støtte?  

I relation til denne afhandlings problemstilling om mænd og kræft bør det 

understreges, at omgivelserne ikke udelukkende skal ses som det primære netværk, der omgiver 

personen, men at også det omgivende samfund, herunder behandlingssystemet (fx læger, 

sygeplejersker), love og regler (fx ventetidsgaranti) samt overordnede værdier i samfundet (fx den 

maskuline kønsidentitet), spiller en afgørende rolle, fx kan også det omgivende samfund medvirke 

som en støttende faktor, men dette kan også virke modsat.  

Netværket varierer desuden som følge af strukturen af det, mængden af personer i 

netværket og frekvensen af kontakterne hermed. Disse kan beskrives som primært kvantitative 

elementer. Men der er også forskel på kvaliteten af kontakterne, hvilket jeg vil vende tilbage til i 

slutningen af afsnittet. Netværket udgør altså blot fundamentet for den sociale støtte. Bredden af 

netværket er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med god social støtte. I stedet bør man se på 

dybden af relationerne samt hvilken type af støtte, der er tilgængelig: 

 

Der er adskillige måder at definere de forskellige typer af social støtte på. Den opdeling, der oftest 

anvendes (Brannon & Feist, 1992), opdeler den sociale støtte i: 

1) Affektiv støtte: Give emotionel, empatisk støtte og omsorg 

2) Instrumentel støtte: Give praktisk og økonomisk støtte 

3) Informationel støtte: Give råd og vejledning 

4) Selvværdsmæssig støtte: Vise positive følelser og vurderinger af personen 

Sarafino (1998) tilføjer en femte: 

5)  Netværksmæssig støtte: Give en følelse af medlemskab af en gruppe. 

Den affektive og instrumentelle støtte er ofte dem der er i fokus. Det er ikke denne afhandlings 

formål at diskutere de enkelte kategoriseringer for sig, derfor vil jeg fremover primært se på social 

støtte som en samlet kategori, altså som den tilgængelige, udefrakommende hjælp. 

 



Den sociale støtte har generelt en positiv effekt, idet den kan have en præventiv, helbredende 

og/eller rehabiliterende effekt både fysisk og psykisk (Christiansen, 2004). Dette ses fx ved, at 

personer i parforhold har et bedre helbred end enlige (Zachariae & Christensen, 2004). Dette kan 

dels hænge sammen med andres indirekte indflydelse på personens sundhedsadfærd og sociale og 

økonomiske omstændigheder generelt, men også direkte i form af den emotionelle og praktiske 

støtte, som partneren yder.  

Med hensyn til betydningen af social støtte generelt i forhold til kræft ser det ud til, at 

ægteskab kan have en positiv indvirkning på prognosen, hvis kræften har spredt sig (Zachariae & 

Christensen, 2004). Ligesom social støtte og tilfredshed med støtten kan påvirke graden af 

depressive symptomer og forbedre livskvaliteten efter kræft (Hann, Baker, Denniston, Gesme, 

Reding, Flynn, Kennedy & Kieltyka, 2002).  

Det sociale netværk kan dog også have en mindre positiv effekt, således at 

omgivelserne ikke har den ønskede støttende effekt. Det vil derfor bl.a. være situationelle faktorer, 

som afgør, hvorvidt et netværkets handlinger vil opleves som støttende. Således kan man forvente, 

at personer i stressende situationer, hvor graden af kontrol er lav, ofte vil have glæde af emotionel 

støtte, fx i forbindelse med alvorlig sygdom, hvorimod situationer med høj grad af kontrol, fx hvis 

bilen bryder sammen, snarere kalder på instrumentel støtte.  

  

Der vil dog også være individuelle forskelle. Det er derfor væsentligt at se på de forskelle, der er 

på personens individuelle ønsker og behov. Individuelle forskelle er således også blevet 

understreget i flere undersøgelser af social støtte og personer med kræft:  

En del forskning tyder fx på, at der er kønsmæssige forskel på brugen af social støtte, således at 

mænd generelt giver, modtager og opsøger mindre social støtte end kvinder (Helgeson, 1994). Dette 

understreges bl.a. i følgende undersøgelser:  

Harrison Maguire & Pitceathly (1995) har bl.a. lavet en interviewundersøgelse (520 

deltagere, gennemsnitsalder: 53 år), som viser, at mænd lige så ofte som kvinder havde talt med 

nogen om deres største bekymring, men oftest kun havde benyttet sig af en person, mens kvinder 

havde benyttet sig af en bredere kreds og af flere personer generelt. De konkluderer, at der er 

betydelige kønsforskelle i brugen af social støtte i kriseperioder.  

Hann, et al. (2002) har lavet en spørgeskemaundersøgelse (342 deltagere, 

gennemsnitsalder: 59 år) om social støtte og depression hos cancerpatienter, som netop 

understreger, at tilfredsheden med den oplevede sociale støtte blandt kræftpatienter har betydning 



for graden af depression, således at større tilfredshed korrelerer med mindre depression. 

Resultaterne viser desuden, at kønnet har betydning, således at et større netværk korrelerer med 

mindre depression hos kvinder, men ikke hos mænd. Mænd vil fortrinsvis benytte sig af én person, 

oftest partneren, hvor kvinder oftere benytter sig af et større netværk. Dette kan skyldes forskellige 

behov, men måske også at mænd ikke giver samme mængde støtte.  

Udover det allerede eksisterende netværk kan kræft desuden medføre ændrede sociale 

behov, der rækker ud over ægteskabet. Idet man som kræftpatient kan føle, at man skiller sig ud af 

den gruppe, man normalt identificerer sig med. Kræftpatienter kan således have glæde af at mødes 

med ligestillede, idet der kan opstå et fællesskab på baggrund af den fælles forståelse. Men også 

med den netværksmæssige støtte er der forskel på, hvad mænd og kvinder vægter som værende af 

betydning. Mænd vægter især information og handling, hvorimod kvinder oftere vægter intimitet og 

fokus på følelser (Agger & Ølgod, 2001; Gray, Fitch, Davis & Philips, 1996). 

Hann et als (2002) undersøgelse understreger desuden, at der også er individuelle 

forskelle mht. personens alder, idet yngre mennesker har større gavn af et større netværk end ældre. 

Desuden falder netværkets størrelse i takt med alderen (Sarafino, 1998).  

Disse undersøgelser viser altså, at der er kønsmæssige forskelle mht. social støtte. 

Denne kønsforskel kan være med til at forklare, hvorfor mænd tilsyneladende har større 

helbredsmæssig gavn af at være i et ægteskab (Zachariae & Christensen, 2004).  

 

Der vil også være individuelle faktorer mht., hvad, personen selv vurderer, er gavnligt og ønskeligt 

at modtage hjælp til og på hvilken måde. Sarafino (1998) eksemplificerer hvorledes den støtte, 

omgivelserne tilbyder, ikke opleves som støttende, hvis det ikke er den type hjælp, man ønsker, 

hvis der ikke er match mellem den tilbudte støtte og den situation, der er behov for støtte til, eller 

hvis omgivelserne bliver overbeskyttende og patroniserende, og dermed forhindrer personen i selv 

at være aktiv i at håndtere situationen. Endelig kan man forestille sig, at omgivelserne i et forsøg på 

at være støttende også kan bevirke social regulering og kontrol (Christiansen, 2004). Man kan 

således forestille sig, at omgivelserne er med til at påvirke måden, personen reagerer på fx i 

forbindelse med kræft, og hvordan der tales herom, mht. hvad der er socialt acceptabelt. Jeg har dog 

valgt primært at fokusere på de områder, hvor omgivelserne har en støttende frem for en belastende 

effekt.  

 



Den sociale støtte kan altså ses som den støtte, det er muligt at opnå fra et givent netværk. Støtten 

kan opdeles i forskellige typer, hvor den affektive, instrumentelle, informationelle, selvværds- og 

netværksmæssige støtte kan have forskellig værdi afhængigt af bl.a. situationelle og individuelle 

faktorer som fx køn og alder. 

Problemet med forskning i social støtte er, at størstedelen af empirien bygger på 

undersøgelser af kvinder på trods af beviser på signifikante forskelle på baggrund af køn mht. 

betydningen og brugen af social støtte (Harrison et al., 1995). En stor del af undersøgelserne bygger 

desuden på ægteskab som mål for social støtte. Desuden har alder vist sig at være af betydning, 

hvilket er et problem i forhold til den høje gennemsnitsalder i Hann et al og Harrison et als 

undersøgelser sammenlignet med de mænd, der er i risikogruppe for at udvikle testikelkræft, som er 

i fokus her. Det vil derfor være relevant at undersøge, hvorledes mandlige kræftpatienter selv 

beskriver deres oplevelser med social støtte, fx hvem der har haft størst betydning og hvorfor. 

 

2.1.4 Opsamling  
Som det fremgår af hele afsnit 2.1, er der mange faktorer, der spiller ind på, hvorledes en person 

oplever og håndterer det at få kræft: 

Et eksempel er personens brug af copingstrategier, hvor vedkommende kan reagere 

aktivt/passivt, problem/følelsesfokuseret, og i kræftsammenhæng med henholdsvis kampgejst, 

undvigelse, fatalisme, bekymret optagethed og håbløshed/hjælpeløshed. Dette gøres for at forsøge 

at håndtere den stress, der er forbundet med en kræftsygdom. Desuden kan personen som en 

copingstrategi anvende humor ved at understrege de morsomme og ironiske aspekter ved 

situationen. Ligesom personen kan anvende benefit-finding, hvor personen forsøger at finde 

områder i tilværelsen, hvor kræften har haft en positiv effekt. Hvad der er mest hensigtsmæssigt, vil 

afhænge af personen og situationen, således at en strategi kan være fornuftig i én sammenhæng, 

mens den kan være direkte problematisk i en anden. Det ser bl.a. ud til, at der er kønsmæssige 

forskelle på brugen af coping. 

Et andet eksempel er forskellige demografiske variable, hvor jeg har valgt at fokusere 

på alder pga. testikelkræfts særligt unge risikogruppe. Det har bl.a. vist sig, at alder indvirker på, 

hvilke copingstrategier den enkelte vælger, betydningen af den sociale støtte, samt på personens 

livssituation generelt. 

Et sidste eksempel er den sociale støtte, der defineredes som den udefrakommende 

hjælp, som er tilgængelig via et givet socialt netværk, men værdien heraf kan variere afhængigt af 



situationelle og individuelle faktorer. Blandet andet har det vist sig, at der er kønsmæssige og 

aldersmæssige forskelle på brugen af social støtte. 

 

Man kan derfor forestille sig, at der er forskel på, hvilken indvirkning kræft får på personens liv, og 

hvilken betydning bl.a. coping og social støtte har, afhængigt af om man er mand eller kvinde. Det 

er derfor relevant i denne sammenhæng at se på, hvad det er, der kan være årsag til denne forskel. 

Dette vil blive gjort ud fra en redegørelse og diskussion af begrebet kønsidentitet mht., hvad det vil 

sige for en person at være mand. 



2.2 Kønsidentitet 
At få kræft udgør som nævnt en stressfaktor, der påvirker individet i en sådan grad, at personen må 

anvende forskellige strategier for at tilpasse sig situationen. Men kræften kan også være med til at 

påvirke måden, personen oplever sig selv og sine omgivelser på, altså personens identitet. I 

forbindelse med en kønsspecifik kræftform som testikelkræft kan man desuden forestille sig, at 

sygdommen kan være med til specifikt at påvirke personens oplevelse af sig selv som mand, altså 

personens kønsidentitet. 

Kønsidentitet er et begreb, der består af personens køn og identitet. Identitet kan ud 

fra den narrative tilgang forstås som ”den livsfortælling, vi danner om os selv” (Thomsen, 2004, 

s.97), og heri indgår forskellige temaer. Vores identitet er under konstant udvikling, dvs., at måden, 

vi oplever os selv på, ikke blot fastlægges i barndommen, men også revideres og videreudvikles 

gennem hele livet afhængigt af de oplevelser og udfordringer, vi konfronteres med i vores nærmiljø 

og det omgivende samfund (Anderson & Hayes, 1996). Personens helbred er et af de temaer, der 

kan være med til at forme, hvordan vi forstår os selv. Det at få en kræftdiagnose kan således siges at 

stille krav til personen om at integrere sygdommen i disse fortællinger i forsøget på at skabe 

mening. Dette kan opleves som en ændring eller skabelse af ny identitet (Brodsky, 1995; Thomsen, 

2004). Køn kan være et andet tema. Begrebet køn kan dels bruges til at beskrive de biologiske 

forskelle, der er mellem mennesker, når de fødes som henholdsvis drenge eller piger, og dels som 

det kulturelt definerede køn, som personen tildeles i det sociale rum, mht. hvad vi forstår som 

maskulint og feminint (Eisler & Blalock, 2004). Denne skelnen ses tydeligere i det engelske sprog 

med skelnen mellem begreberne ”sex” og ”gender”, hvoraf jeg vil fokusere på det sidste. Det køn, 

vi fødes med, kan derfor via de socialt medierede roller være med til at forme, hvordan vi opfatter 

os selv, vores kønsidentitet. 

 

Der findes ikke nogen endegyldig eller gennemgående definition af, hvad kønsidentitet er. Stoller 

definerer den således temmelig bredt:  

“Gender identity starts with the knowledge and awareness, whether conscious or unconscios, 

that one belongs to one sex and not the other, though as one develops, gender identity 

becomes much more complicated” (Stoller, 1968/1984, s.10),  

altså at kønsidentitet starter med blot at være en bevidsthed om, hvilket fysisk køn man tilhører, 

men at det gennem livet bliver mere komplekst. Som det fremgår af afgræsningen af begrebet i 



indledningen, er det dog af hensyn til omfanget ikke denne afhandlings formål at se på, hvordan 

kønsidentiteten udvikles.  

Berk har en definition, der lyder:  

“The perception of oneself as relatively masculine or feminine in characteristics”  

(Berk, 2000, s.522),  

altså at kønsidentiteten udelukkende bygger på, hvorvidt personen opfatter sig som henholdsvis 

maskulin eller feminin. Der er således efter min vurdering ikke lavet nogle gedigne, specifikke 

undersøgelser af, hvad kønsidentitet er, og hvordan begrebet bedst defineres, og ovenstående 

definitioner vanskeliggør en specifik undersøgelse heraf pga. begrebets noget upræcise definition.  

 

Denne afhandling vil derfor søge at afklare nogle af de områder, som kunne være relevante i 

undersøgelsen af kønsidentitet og kræft, og i særdeleshed testikelkræft. Kønsidentitet vil derfor i 

denne afhandling blive brugt om samspillet mellem vores køn og identitet og beskrives ud fra 

følgende underkategorier:  

1) maskulinitet, i form af de traditionelle mandlige kønsidentitetsværdier, og hvordan 

personen oplever sig selv som mand,  

2) seksualitet i form af den fysiske og psykiske seksuelle funktion, og hvilken 

betydning denne tilskrives for personens identitet som mand, 

3) kropsbillede i form af den måde, personen oplever sin krop på, og hvorledes denne 

har betydning for personens identitet som mand. 

Det er selvfølgelig problematisk ikke at anvende en velundersøgt, standardiseret definition, men 

dette har været nødvendigt som følge af afhandlingens undersøgelsesområde. Årsagen til valget af 

disse underkategorier er således blot, at det forventes, at disse især er relevante i undersøgelsen af 

kønsidentitet i forhold til testikelkræft, hvilket vil blive underbygget i de følgende afsnit. 

 

2.2.1 Maskulinitet 
Maskulinitet vil i denne afhandling blive brugt om den mandlige kønsidentitet. Denne kønsidentitet 

kan være opstået på baggrund af biologiske, psykologiske og sociale faktorer, men det er ikke 

denne afhandlings formål at diskutere dette. Jeg vil i stedet fokusere på den voksne mands oplevelse 

af sig selv som mand. 

 



Inden for maskulinitetsforskningen er der ingen entydig definition af, hvordan maskulinitet skal 

forstås, men det gør sig oftest gældende, at det maskuline anses for noget, der står i modsætning til 

det kvindelige: 

 

En af de mest udbredte definitioner i udenlandske studier er Parsons & Bales (ifølge Berk, 2000) 

skelnen mellem: 

1) Instrumentelle træk i form af kompetence, rationalitet og assertion (assertiveness), som 

primært anses for maskuline. 

2) Ekspressive træk i form af varme, omsorg og sensitivitet, som primært anses for 

feminine. 

De maskuline træk som at være rationel og selvstændig kommer således til at stå i modsætning til 

de mere feminine træk, som primært omhandler følelser og kommunikation herom. Styrken ved 

denne skelnen er, at den bl.a. er blevet bekræftet i tværkulturelle studier (Williams & Best, 1990, i 

Berk). 

 

Inden for de udenlandske studier ses også Brannon (ifølge Sabo & Gordon, 1995), der beskriver den 

maskuline kønsrolle som bestående af fire elementer:  

1) At være ikke-kvindelig (No sissy stuff: The need to be different from women) 

2) At være overlegen i forhold til andre (The big wheel: The need to be superior to others) 

3) At være uafhængig (The sturdy oak: The need to be independent and self reliant)  

4) At være mere magtfuld end andre (Give’em hell: The need to be more powerfull than 

others, through violence if necessary). 

Hermed understreges, at det at være maskulin indeholder en kompetitiv faktor, idet man skal være 

stærk, selvstændig og ikke mindst, at maskulinitet er ensbetydende med ikke at have kvindelige 

værdier. De udenlandske studier understreger således, at maskulinitet er ensbetydende med at være 

selvstændig, stærk og ikke-feminin.  

 

I den danske litteratur er det ligeledes værdier som uafhængighed og styrke, der gør sig gældende. 

Ølgod (1999) har fx defineret den klassiske maskuline kønsidentitet som bestående af følgende: 

1) At kunne klare sig selv 

2) At kunne forsørge familien 

3) At have kontrol over tilværelsen og sig selv 



4) At være stærk 

5) At løse problemerne vha. handling. 

Selvom dette lyder til at være en forældet kønsidentitetsforståelse, er disse fremkommet på 

baggrund af nye undersøgelser af danske mænd.  

 

Disse definitioner omhandler dog den stereotype forståelse af, hvordan maskulin kønsidentitet 

forstås ud fra, hvad man tror og mener, maskulinitet og femininitet er (gender stereotypes). Dette er 

altså ikke ensbetydende med, at disse kendetegner, hvad de enkelte kønsroller (gender roles) reelt 

indebærer, altså ud fra adfærd. Dette hænger bl.a. sammen med, at kønsrollerne længe har været 

under forandring, bl.a. som følge af at kvinderne er kommet mere væk fra hjemmet og ud på 

arbejdsmarkedet. Dette har dog foreløbigt kun ført til begrænsede ændringer i arbejdsopgaverne i 

hjemmet, i særdeleshed når det gælder et begyndende familieliv, hvor der skal prioriteres mellem 

karriere og børn (Madsen et al., 2002), lige som man, trods forsøg på at skabe større lighed, stadig 

finder udbredte kønsstereotype forestillinger om, hvad der anses for maskulint og feminint (Berk, 

2000). Det er ikke denne afhandlings formål at diskutere, hvorvidt dette skyldes biologiske, 

psykologiske eller samfundsmæssige forhold. Man kan dog forestille sig, at den mandlige kønsrolle 

også er under udvikling, således at der med tiden, som følge af samfundsmæssige ændringer, vil 

finde en ændring sted, mht. hvad vi forstår som maskulint (Agger & Ølgod, 2001; Gurevich, 

Bishop, Malka & Nyhof-Young, 2004).  

Denne udvikling varierer dog fra kultur til kultur, hvilket understreger behovet for 

forskning i den danske kultur. Problemet med ovenstående definitioner er desuden, at de risikerer at 

give en alt for kategoriel forståelse af et fænomen, der langt fra er ensartet, idet der altid vil være 

konkurrerende maskuliniteter. Problemet er også, at der med de fleste af ovenstående definitioner 

lægges op til en en-dimensionel forståelse af maskulinitet og femininitet, hvor den traditionelle 

maskuline kønsidentitet er i den ene ende og den traditionelle kvindelige i den anden. Herimellem 

kan der være, hvad man kunne kalde den androgyne kønsidentitet, som trækker på både maskuline 

og kvindelige værdier. Dette kan illustreres med nedenstående figur: 



Figur 2: 

  
 

 

 

Jeg vil dog i denne afhandling lægge vægt på, at maskulinitet og femininitet ikke er gensidigt 

udelukkende identiteter, sådan som det er blevet foreslået i figur 2, hvor maskulinitet og femininitet 

er yderpunkter i et en-dimensionelt spektrum, men at der i stedet er tale om et to-dimensionelt felt, 

hvor man både kan have en kønsidentitet, der trækker på meget maskuline og feminine værdier, og 

en, der hverken er særlig maskulin eller feminin. Sådan som det er blevet foreslået i nyere litteratur 

(Nielsen, mundtlig kommunikation, 2007). Dette kan illustreres ud fra følgende figur: 

Figur 3: 

 
Hermed understreges, at man både kan have mange eller få maskuline og feminine 

kønsidentitetstræk på samme tid. Denne tilgang placerer hermed den klassiske maskuline 

kønsidentitet, som stadig er den dominerende i vores samfund, i den del af figuren, der scorer højt 

på maskulinitet og lavt på femininitet. 
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Man kan ud fra ovenstående figur forestille sig, at det at identificere sig med en 

traditionel maskulin kønsidentitet kan være en fordel, dels fordi personen dermed har mere til fælles 

med sine omgivelser og dermed vil føle sig som en del af gruppen, og dels fordi personen bl.a. 

foretrækker at være aktiv, uafhængig, hvilket, man umiddelbart kan forvente, er positivt. Ulempen 

herved kan være, at den traditionelle maskuline kønsidentitet begrænser personens 

handlemuligheder og copingrepertoire i forsøg på at passe ind. En person med en androgyn 

kønsidentitet kan have den fordel at have flere handlingsmuligheder og et større copingrepertoire 

som følge af, at personen både kan trække på traditionelt maskuline og feminine værdier. Dog kan 

man forestille sig, at det kan opleves sværere at ”passe ind” i grupper af personer af eget køn, hvis 

disse primært identificerer sig med den traditionelle, maskuline kønsidentitet, idet en del af 

værdierne heri er at afvise de kvindelige værdier. Disse hypoteser bygger bl.a. på Bems (1974 ifølge 

Cheng, 2005) opgør med den bipolare forståelse af køn og personlighed, som foreslår, at en 

androgyn kønsidentitet både indeholder socialt (assertive, independent) og kommunikativt positive 

værdier som (gentle, nurturing). Den positive vurdering af den androgyne kønsidentitet bekræftes af 

blandt andre Cheng (2005), idet androgynitet ifølge ham er forbundet med større copingrepertoire i 

både reelle og hypotetisk stressfulde situationer, idet personen med en mere androgyn kønsidentitet 

har adgang til et større copingrepertoire.  

Omvendt understreger Woodhill & Samuels (2003 og 2004), at der ved alle tre 

kønsidentitetstyper kan være både positive og negative variationer, således at den androgyne 

kønsidentitet både kan vurderes positivt, hvis personen er uafhængig og ambitiøs samt medfølende 

og tolerant. Men den kan også vurderes negativt, hvis personen er selvisk og aggressiv samt 

underkuet og temperamentsfuld. Alt afhængigt af personens androgyne ”type” har dette bl.a. 

betydning for personens psykiske helbred og velvære (wellbeing). Der er altså ikke nogen simpel 

sammenhæng. 

 

Det er vigtigt at understrege, at der på samme måde som den manglende endelige teoretiske 

definition af begrebet ikke findes nogen endegyldig forståelse af, hvad maskulinitet er i 

befolkningen, således vil der altid være flere konkurrerende maskuliniteter (Sabo & Gordon, 1995), 

ligesom mænd vil reagere mere eller mindre i overensstemmelse med den traditionelle maskuline 

kønsidentitet (Gordon, 1995). Diskussionen understreger således, at der ikke er en simpel 

sammenhæng mellem, hvad der er maskulint og feminint.  



Det ser dog ud til, at den danske definition fortsat udgør den mest udbredte 

maskulinitetsforståelse i Danmark. Jeg finder det derfor relevant primært at benytte mig af den 

sidstnævnte definition af den stereotype opfattelse af, hvad maskulinitet er. Da denne afhandlings 

problemstilling netop er mændenes oplevelse af deres kønsidentitet, finder jeg det nødvendigt at 

benytte mig af de danske kvalitative undersøgelser af mænds egen oplevelse af kønsidentiteten, ud 

fra mænd der er opvokset i netop denne kultur. Jeg har derfor af pladshensyn valgt primært at 

fokusere på den traditionelle maskuline kønsidentitet. Dette hænger bl.a. sammen med, at denne 

kønsidentitet er den mest dominerende i de undersøgelser af mænd med kræft, som vil blive 

gennemgået i de følgende afsnit. Det næste afsnit vil derfor omhandle betydningen af at identificere 

sig med den traditionelle maskuline kønsidentitet i forbindelse med at få kræft. 

 

Kræft og traditionel maskulin kønsidentitet: Ud fra ovenstående definition af den traditionelle 

maskuline kønsidentitet, som omhandler at være selvstændig, stærk og ikke-feminin, kan man 

forestille sig, at det at få en kræftsygdom vil være en trussel mod maskuliniteten, idet denne står i 

modsætning til rollen som syg.  

Sygerolle (sick role) blev introduceret som begreb af sociologen Parsons (1951 0g 1978 ifølge 

Brannon & Feist, 1992). Den indebærer en antagelse om, at sygdom fritager personen for ansvar, og 

at personen er passiv og modtager omsorg.  

Dermed kan manden i forbindelse med en kræftsygdom opleve at være: 

1) afhængig af andre og derfor ikke kunne klare sig selv, 

2) sygemeldt og derfor ikke kunne forsørge familien, 

3) underlagt sygdommens og behandlingssystemets kontrol, 

4) svækket 

5) og ikke udelukkende selv kunne handle sig ud af sygdommen. 

Sygerollen stiller således krav til håndtering af nye opgaver, som ikke nødvendigvis er kompatible 

med den enkeltes forståelse af sig selv som mand.  

Undersøgelser bekræfter, at en sygdom som kræft kan være en stressfaktor i forhold 

til kønsidentiteten (Eisler & Blalock, 1991; Jørgensen, 1999; Sabo & Gordon, 1995; Thomsen, 

2004), idet idealerne for den maskuline kønsidentitet ikke stemmer overens med den situation, 

personen kommer i i forbindelse med at få kræft. Undersøgelser viser desuden, at problemet kan 

være, at manden i et forsøg på at bevare sin maskulinitet undgår at tilpasse sig den nødvendige 

helbredsfremmende adfærd, fx compliance eller at gå til læge, samt kan have svært ved at affinde 



sig med den nye rolle og identitet som kræftpatient (Eisler & Blalock, 1991; Gordon, 1995; 

Gurevich, Bishop, Malka & Nyhof-young, 2004; Nicholas, 2000; Thomsen, 2004; Warren, 1983), 

hvilket kan medføre oplevelsen af skamfuldhed, svaghed og depression (Skord & Schumacher, 

1982; Mehlsen, 2004; Thomsen 2004).  

Omvendt viser undersøgelser også, at den maskuline kønsidentitet kan være en 

moderator i forhold til den stress, der er forbundet med sygdommen, idet maskuliniteten kan have 

den fordel, at den fremhæver værdien af handlekraft, styrke og hurtig recovery (Gordon, 1995; 

Nicholas, 2000; Warren 1983). Desuden foreslår Agger (2004), at det kan være en fordel i den 

måde, det danske sundhedssystem er bygget op på med den patientorienterede medicinske diskurs, 

hvor patienten i princippet selv skal tage beslutningerne om egen behandling, at personen anvender 

strategier, der er aktive og problemfokuserede, som jo er nogle af dem, der stemmer overens med 

den traditionelle maskuline kønsidentitet. 

Hvorvidt den traditionelle maskuline kønsidentitet kommer til at fungere som en 

stressfaktor eller en moderator, kan forventes at variere afhængigt af bl.a. graden af maskulinitet og 

rollerigiditet. 

 

Maskulinitet er altså ikke et entydigt begreb. Man kan endvidere forestille sig, at der vil være 

kulturelle variationer mht. hvilken maskulinitetsform der er mest dominerende i et givent samfund. 

Jeg vil derfor i de følgende afsnit søge at uddybe de få danske undersøgelser, der er lavet på 

området. Inden for de seneste år er der således udgivet fire bøger om mænds forhold til sygdom.  

Undersøgelserne bygger alle på den kvalitative forskningsmetode og undersøger bl.a. 

mænds individuelle oplevelser af sygdom. Problemet er, at de alle har et populærvidenskabeligt og 

refererende præg over sig, hvor man godt kunne savne en mere selvkritisk og videnskabelig tilgang. 

Eksempelvis er det kun én af undersøgelserne (Jacobsen, 1998), der også undersøger kvinder. De 

andre konkluderer således uden at have en kvindelig kontrolgruppe, at mænd har en særlig måde at 

håndtere kræft på. Trods disse problemer har jeg dog valgt at medtage disse undersøgelser, fordi de 

efter min vurdering af mangel på bedre er de mest kvalificerede til at besvare spørgsmålet om, 

hvorledes mænd, der har en dansk kulturel baggrund oplever sygdom og kræft generelt. Senere vil 

jeg inddrage de udenlandske undersøgelser, der er lavet specifikt om testikelkræft. 

 

Opsummering: Dette afsnit har altså vist, at maskulinitet kan blive defineret som en kønsidentitet, 

der har som værdier at kunne klare sig selv, at kunne forsørge familien, at have kontrol over 



tilværelsen og sig selv, at være stærk, og at løse problemerne vha. handling. Men netop disse 

værdier kan være med til at gøre det svært for en person at håndtere en sygdom, idet sygerollen 

stiller nogle krav til personen, der er diametralt modsatte af personens værdier. Dette viser sig ved 

de danske undersøgelser af kræft og udenlandske undersøgelser af testikelkræft. Dette vil jeg vende 

tilbage til i diskussionsafsnittet (afsnit 2.3).  

 

2.2.2 Seksualitet 

Når man skal redegøre for og diskutere den mandlige kønsidentitet i relation til testikelkræft, er det 

min vurdering, at det også nødvendigt at komme ind på seksualiteten, idet denne ofte rammes som 

følge af behandlingen. 

Seksualitet kan defineres som ”Alt det, der angår menneskets adfærd og handling som kønsvæsen 

med hinanden eller med sig selv” (Van Ussel, 1978, ifølge Møhl, 2004, s.226) eller som WHO 

uddyber: ”en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets faser, og den inddrager både 

fysiske, psykologiske og sociale komponenter” (Møhl, 2004, s.226). Begrebet seksualitet er dog 

stadig temmelig bredt, og der findes ikke nogen entydig, vedtaget definition af det, hvilket bl.a. kan 

hænge sammen med den værdimæssige udvikling, der har været mht., hvad der anses for normalt på 

det seksuelle område.  

Ifølge Gurevich et al. (2004) er seksualitet desuden en vigtig del af definitionen af 

individet i det postmoderne samfund. Seksualitet udgør derfor en væsentlig betydning i folks 

bevidsthed og kan have betydning for den enkeltes selvfølelse, identitet og livskvalitet, hvis der 

opstår problemer i form af afvigelser eller dysfunktioner (Jørgensen, 1999; Møhl, 2004). Risikoen 

for seksuelle problemer stiger bl.a. ved alder, sygdom, medicin og psykosocialt stress. Seksuelle 

forstyrrelser kan opstå som både fysiske og psykiske problemer: fx nedsat lyst, erektil dysfunktion, 

for hurtig ejakulation samt manglende orgasme, for sen/udeblivende ejakulation og smertetilstande i 

forbindelse med samlejet (Møhl, 2001).  

 

Ved testikelkræft risikerer mandens seksuelle funktion at blive forstyrret. Ifølge Kasten og 

Mortensen (2002) sker dette især i forbindelse med selve behandlingen: den medicinske eller 

operative. Udbredelsen af en fysiologisk påvirkning af seksualiteten er dog aftagende, efterhånden 

som man har bedret de operative indgreb, men eftervirkningen af selve operationen eller eventuel 

efterbehandling, så som træthed eller ubehag, kan stadig virke forstyrrende. Den psykologiske 



påvirkning kan ifølge Kasten og Mortensen også have betydning, dels som følge af det emotionelle 

kaos, der opstår i forbindelse med kræft, dels som den oplevede ændring af kroppen, der kan være 

med til at skabe mere psykisk betingede seksuelle forstyrrelser (se afsnit 2.2.3 om kropsbillede).  

Nazareth, Lewin & King (2001) har lavet et review over undersøgelser om seksuelle 

problemer ved testikelkræft. Dette viser, at de typiske problemer, der kan opstå, er nedsat eller 

fraværende orgasme samt erektions- eller ejakulationsproblemer op til flere år efter endt 

behandling. 

Det kan derfor heller ikke undre, at bl.a. Jonker-Pool, Hoekstra, van Imhoff, 

Sonneveld, Sleijfer, van Driel, Koops, & van de Wiels (2004) undersøgelse viser et stort behov for 

information og støtte i forbindelse med seksuelle problemer efter testikelkræft. Et behov der 

fortsætter lang tid efter behandlingens afslutning. Dette tilskriver Jonker-Pool et al. (2004), at 

mændene er så unge, når de konfronteres med en livstruende diagnose og dermed med problemer, 

man ofte først støder på senere i livet. De konkluderer derved, at testikelkræft er en trussel fra og 

mod det mandlige genitale område, hvormed mandens seksuelle og maskuline integritet trues, 

hvilket er den primære årsag til, at den seksuelle funktion påvirkes.  

 

Problemet med undersøgelserne på dette område er, at disse oftest kun fokuserer på den fysiske 

performance, og at der ved disse undersøgelser ikke er anvendt nogen standardiserede målinger, at 

der ikke findes viden om baseline før sygdommen, og at der ikke tages højde for eventuelle 

psykiske problemers indvirkning på den seksuelle funktion.  

Et andet problem er, at der kun findes en yderst begrænset mængde 

interviewundersøgelser, som kan give viden om bl.a. det oplevelsesmæssige aspekt ved seksuelle 

problemer, og det på trods af at Sheppard & Wyllie (2001) bl.a. har understreget, at interviews er 

fundet mere sensitive end spørgeskemaer på dette område.  

Årsagen hertil kan være vanskeligheden ved at undersøge et sådant fænomen, idet 

mange finder det for privat til at ville tale herom, ligesom vanskeligheden ved at undersøge noget, 

der primært foregår i relationen mellem to personer og er så komplekst, som seksualiteten er, mht. 

både før og efter sygdommen. 

 

Seksualiteten kan altså anses for at være en vigtig del af den mandlige kønsidentitet, idet både den 

fysiske præstation og oplevelsen heraf har betydning for, hvorledes personen oplever sig som mand. 



Især gælder dette hos unge mænd, hvorfor en eventuel oplevet dysfunktion kan fylde meget, og fx 

påvirke selvværdet, hvilket mænd med testikelkræft er i risikozonen for.  

 

2.2.3 Kropsbillede 
Ud over at seksualiteten kan blive anfægtet, kommer hele kroppen generelt “under lup” i 

forbindelse med testikelkræft. Normalt oplever vi vores krop som sund (Thomsen, 2004), hvorfor 

den oftest tages for givet og dermed blot bliver en indirekte del af vores oplevelse af verden, men i 

forbindelse med sygdom kan kroppen træde i forgrunden. Jeg har derfor valgt som det sidste 

fokusområde i forbindelse med redegørelsen og diskussionen af kræftens betydning for mandens 

kønsidentitet at fokusere på kropsbilledet. Dette afsnit vil derfor kort forsøge at opsummere, hvad 

der kendetegner dette, og hvordan det relaterer sig til den maskuline kønsidentitet og testikelkræft i 

særdeleshed. 

 

Kropsbilledet er et begreb, der dækker over vores oplevelse af og holdning til vores krop. 

Thompson og Kent (2001) har lavet et review over tilpasningsprocessen efter disfigurering 

(disfigurement), dvs. potentielt synlige ændringer af kroppen, og definerer kropsbilledet som ”a 

variety of psychological constructs, including perception of and attitude towards appearance, body 

size, body spatial position, body boundaries, body competence, and the gender-related aspects of 

the body” (Thompson & Kent, 2001, s. 666-667). Kropsbilledet beskrives her som et kognitivt 

selvskema, dvs., at kroppen er med i al vores gøren og laden, idet et kropsbillede, der opleves 

skamferet, kan påvirke den måde, vi oplever os selv og andre på. Thompson & Kent viser således, 

at det ikke er den kliniske sværhedsgrad, men snarere de copingstrategier, man benytter, der afgør 

tilpasningen til ændringer af kroppen, fx som følge af testikelkræft. 

McCabe & Ricciardelli (2004) bekræfter ligeledes, at vores kropsbillede bl.a. har 

betydning for vores psykologiske tilpasning. Desuden understreger de, at kropbilledet ikke er 

statisk, men er noget, der udvikler sig gennem hele livet. Tilfredshed med ens kropsbillede hænger 

fx i varierende grad sammen med vægt og muskelstyrke. Utilfredshed med ens udseende kan bl.a. 

medføre dårlig psykisk tilpasning, dog ændrer ens kropsbillede og kropsidealer sig i takt med ens 

generelle fysiske, mentale og aldersmæssige udvikling. Dette kan således kobles til Thompson og 

Kents (2001) begreb om disfigurering, således at man kan forvente, at betydningen af en eventuel 

disfigurering kan variere afhængigt af alder. 

 



I forbindelse med testikelkræft rystes den grundlæggende opfattelse af ens krop som sund. 

Behandlingen indebærer som nævnt fjernelsen af den syge testikel, hvilket medfører et ar ved 

lysken samt et ændret udseende af pungen, hvis ikke der indsættes en protese. Eventuelle 

efterbehandlinger kan desuden medføre svækkelse af kroppens vægt, muskulatur og hårvækst mm.. 

Der er således ikke tale om objektivt store ændringer, endsige skamfering/vansiring, men 

undersøgelser viser alligevel, at kroppen i de fleste tilfælde vil opleves som sygelig og forandret 

(Brodsky, 1995 og1999; Gordon, 1995; Gurevich at el., 2004; Hannah et al., 1992; Sheppard & 

Wyllie, 2001; Ølgod, 1999). 

 

I følge denne afhandlings hypoteser er kropsbilledet medvirkende til, hvorvidt en mand føler sig 

maskulin. Jeg vil her kort forsøge at opsummere, hvordan kropsbilledet relaterer sig til den 

maskuline kønsidentitet og kræft: 

 

Berk (2000) beskriver at der fx findes visse fysiske karakteristika, som forbindes med det 

maskuline, bl.a. styrke og robusthed (sturdy).  

Gurevich, et als (2004) undersøgelse (se afsnit 2.2.1) beskriver desuden, at kroppen 

er mere fremme i billedet i denne senmoderne tid, vi lever i. Idealet er en mekanisk og problemfri 

krop, hvorfor man ”reparerer” de ting, som ikke duer, så det igen bliver ”normalt”. En anden frygt, 

der særligt kan være forbundet med den maskuline kønsidentitet, er at blive stigmatiseret som syg 

pga. kroppens tegn herpå (Gurevich et al., 2004). Netop denne stigmatisering kan tænkes at 

skræmme, fordi mændene på den måde frygter at blive behandlet anderledes og dermed miste 

status. Testikelkræft er således med til at fremhæve kroppens fejl og mangler, og kroppen opleves 

som ”unormal”. Mændene i Gurevich et als undersøgelse søger derfor at adskille krop og 

maskulinitet, dog stiller forfatterne spørgsmålstegn ved, om denne adskillelse lykkes eller om den 

tværtimod understreger sammenhængen. 

Testiklerne opleves desuden af mange mænd som centrale i forhold til deres identitet 

som mand. Eksempelvis rates det at miste en testikel som det næstmest ydmygende, der kan overgå 

en mand efter manglende erektion (Morman, 2000 i Gurevich et al., 2004), da det, der fjernes, ikke 

blot er noget anatomisk, men noget symbolsk, og da seksualiteten også ofte påvirkes af behandling 

mod testikelkræft, risikerer sygdommen i høj grad at påvirke mandens selvværd.  

 



Kropsbilledbegrebet dækker altså ikke blot over den måde personen oplever sin krop på, men det er 

også med til at forme hele den måde, personen oplever sig selv og sine omgivelser på. Ved 

disfigurering kommer kroppen særligt i fokus, hvilket derfor også forventes at ske ved testikelkræft. 

Da kønsidentiteten generelt også bliver anfægtet i forbindelse med sygdommen, er relationen 

mellem kropsbillede og kønsidentitet således relevant at undersøge yderligere. Især med henblik på 

at undersøge, hvad der gør sig gældende for danske mænd, og hvilken betydning fx alder, coping og 

social støtte har. Generelt kan man dog forvente, at den syge krop, der ofte opleves svag og sårbar, 

har betydning for oplevelsen af maskulinitet og dermed det psykiske velbefindende på den ene eller 

anden måde. 

 

2.2.4 Opsamling 
Kønsidentitet er, som det fremgår af ovenstående, et multifacetteret begreb. Vores identitet er den 

fortælling, vi danner om os selv, som vores køn er en del af. Den måde hvorpå vi oplever os selv 

som henholdsvis mand eller kvinde, er med til at påvirke vores oplevelse af os selv og vores 

omgivelser, hvilket i denne afhandling beskrives ud fra begrebet kønsidentitet.  

Den mandlige kønsidentitet bygger delvist på personens oplevelse af egen 

maskulinitet, seksualitet og kropsbillede. Maskuliniteten omhandler bl.a. at kunne klare sig selv, at 

kunne forsørge familien, at have kontrol over tilværelsen og sig selv, at være stærk samt at løse 

problemerne vha. handling, og seksualiteten omhandler, hvordan personen oplever sin seksualitet, 

og endelig omhandler kropsbilledet den måde, personen oplever sin krop på. 

Kønsidentiteten har stor betydning for, hvordan personen oplever sig selv, men idet 

denne ikke er en statisk størrelse, er der også risiko for, at identitetsoplevelsen tvinges til at forandre 

sig som følge af bl.a. ydre omstændigheder som fx testikelkræft. 



2.3 Empiriske undersøgelser af kønsidentitet og testikelkræft 
Ovenstående har bl.a. vist, at coping, alder og social støtte har betydning for, hvordan en person 

håndterer en stressfyldt situation. Copingforskningen har desuden påpeget, at køn tilsyneladende 

har en betydning i den sammenhæng. Den maskuline kønsidentitet, i form af maskulinitet, 

seksualitet og kropsbillede kan forventes muligvis at være en del heraf.  

I forbindelse med testikelkræft udsættes personen for mange stressfulde situationer, 

hvilket stiller særlige krav til personen om at håndtere disse. Man kan således forvente, at personens 

kønsidentitet sammen med vedkommendes coping, alder og social støtte vil have betydning for, 

hvordan den pågældende oplever og håndterer situationen. Dette afsnit vil derfor beskæftige sig 

med spørgsmål om, hvorvidt den maskuline kønsidentitet har betydning for, om mænd har en 

specifik måde at håndtere testikelkræft på. 

 



2.3.1 Danske undersøgelser af mænd, kønsidentitet og kræft 
De danske undersøgelser er fremstillet i nedenstående oversigt, og uddybes herefter: 

Tabel 1: 

Danske 
undersøgelser 
om mænd og 
kræft 

Jacobsen (1998) Jørgensen (1999) Ølgod (1999)  Simonsen (2006) 

Fokus Mænd og kvinder 
med og uden 
kræft 

Mænd og kræft Mænd og kræft Mænd, sundhed 
og sygdom 

Metode Interview Interview Skrive-
undersøgelse 

Interview 

Deltagere 33 kræftramte, 
heraf 13 mænd og 
2 med testikel-
kræft, desuden 
indgik 12 raske, 
20-80 år 

12 mænd med 
kræft, 20-68 år, 
heraf 5 med 
testikelkræft 

81 mænd med 
kræft, 18-81 år, 
heraf 11 med 
testikelkræft 

13 mænd med 
forskellig 
sygdomsmæssig 
baggrund over 30 
år 

Resultater 1) Opdeling i 4 
kategorier:  

1) Mænd har en 
særlig måde at 
håndtere kræft på 
og en særlig 
selvanskuelse. 
2) Humor er en af 
disse, hvormed de 
ifølge Jørgensen 
forsøger at lægge 
en ironisk 
distance. 

1) Mænd 
håndterer kræft ud 
fra de maskuline 
normer.  
2) Alder har en 
betydning for 
oplevelsen og 
håndteringen af 
kræft. 

1) Distancering er 
en typisk måde at 
håndtere sundhed 
og sygdom på. 
2) Distancering 
kan dog både ses 
som autonomi og 
isolation.  
3) Mænd 
sammenlignes 
med Ronkedorer. 

Jacobsen (1998) har blandt andre lavet en kvalitativ forløbsundersøgelse bestående af en serie af 

dybdegående interviews (op til ti timers interview per person fordelt over mere end to år), som 

omhandler de psykologiske og eksistentielle dimensioner af det at have kræft. Forfatteren 

argumenterer for, at resultaterne blandt andet viser, at der er væsentligt flere forskelle mellem mænd 

og kvinders måder at reagerer på end forventet. 

 Jacobsen opdeler på baggrund af deres resultater deltagerne i fire grupper: de nøgterne 

og de søgende kvinder samt de fattede og de rystede mænd; dog understreger de, at der selvfølgelig 

også kan være blandingsformer. De nøgterne kvinder forholder sig til deres sygdom på en 

jordbunden måde, men vælger ikke at lave det store om på deres liv, hvorimod de søgende kvinder 

gennem sygdommen har fundet ud af, at deres liv skal have en ny retning, og aktivt gør noget ved 

det. De fattede mænd har gennem sygdommen fundet ud af, at de vil leve uanfægtet videre, de er 

pragmatiske, primært ældre mænd, heraf er ingen med testikelkræft. De rystede mænd har derimod 



gennem sygdommen fundet ud af, at de aldrig mere kan føle sig sikre, og har oplevet kræften som et 

kæmpe chok. Denne gruppe består primært af yngre mænd (heraf to med testikelkræft), gruppen er 

mere heterogen men deltagerne har ifølge forfatteren stadig meget til fælles.  

Denne opdeling er ikke lavet ud fra forudgående teori, da forfatteren ikke vurderede at 

kunne finde et egnet inddelingsgrundlag i forskningslitteraturen. Grupperne er i stedet dannet ud fra 

et fænomenologisk-deskriptivt grundlag, men forfatteren argumenterer for, at den systematiske 

metode giver anledning til at tro, at tilsvarende grupper vil findes i praksis. Jeg har dog valgt ikke at 

anvende disse grupper andet end som inspiration, da jeg vurderer, at analysen af resultaterne ikke er 

tilstrækkelig gennemsigtig, og at de få deltagende mænd (især med testikelkræft) er et for spinkelt 

grundlag at arbejde videre ud fra. 

 

Jørgensen (1999) har ligeledes lavet en kvalitativ interviewundersøgelse om mænd og sygdom. 

Jørgensen undersøger bl.a., hvilke ønsker kræftramte mænd har til støtte, samt hvilken betydning en 

kræftdiagnose kan have for mænds selvopfattelse, for deres rolle i familien og på arbejdspladsen 

samt deres eksistentielle overvejelser. 

Jørgensen konkluderer, at mænd har en særlig måde at håndtere kræft på og en særlig 

selvanskuelse. Dog understreger hun, at mændene reagerer blandet på at få en kræftdiagnose, oftest 

med chok dog også vrede, fatning eller befrielse, men at de fleste oplever en lettelse ved 

igangsættelse af behandling. Mange oplever, at tiden er blevet mere kostbar, så netop ventetiden 

føles som meget svær. Jørgensen skriver desuden, at mændene i undersøgelsen er overraskede over 

at komme så meget i fokus som syg, hvilket får flere af dem til at føle sig forlegne. Desuden har de 

svært ved at affinde sig med sygerollen, hvor man er ”lille og sårbar”, hvilket gør, at deltagerne 

oplever sig fremmedgjorte.  

Resultaterne viser, at deltagere med testikelkræft til tider adskiller sig fra andre 

kræftramte mænd, idet behandlingen er nemmere end forventet og dermed medfører lettelse. En af 

deltagerne oplever dog seksuelle problemer, mht. at holde erektionen under samleje med en ny 

kæreste op til 1½ år efter sygdommen, hvilket opleves som en stor belastning. 

Med hensyn til social støtte viser Jørgensens resultater, at mændene især benytter sig 

af ægtefællen, men at deltagerne generelt er åbne, dog vil de til tider gerne holde information 

tilbage for at beskytte omgivelserne. Ingen af deltagerne har henvendt sig til Kræftens Bekæmpelse, 

fordi de enten ikke har haft behov eller har været for trætte, men forfatteren vurderer, ar de yngste 

deltagere godt kunne have haft behov for det, men ikke har følt, at der var et passende tilbud. De 



yngste deltagere beskriver desuden, at de tænker meget over, hvad de vil med deres liv, fordi deres 

tilværelse, ifølge forfatteren, endnu ikke er i faste rammer. På samme måde risikerer de at føle sig 

udenfor, fordi deres jævnaldrende har svært ved at håndtere sygdommen. Med hensyn til generelle 

ønsker til de professionelle fokuserer deltagerne især på information, hvor det er vigtigt for dem at 

have konkret viden og overblik, hvilket Jørgensen tolker som en måde at håndtere deres angst på. 

Nogle af deltagerne beskriver desuden behovet for ikke at blive sat i bås. 

Afslutningsvis diskuterer Jørgensen, om mænd har en særlig måde at håndtere sygdom 

på, og hun argumenterer for, at mændene har behov for hurtigt at lægge afstand til deres sygdom 

ved at understrege, at de har haft kræft, at de ikke vil spekulere for meget, samt at de tager tingene, 

som de kommer. Ifølge Jørgensen anvender flere af deltagerne således humor for at lægge en 

ironisk distance til sygdommen. Mændene i undersøgelsen har desuden en selvanskuelse, der ligger 

tæt op ad den traditionelle maskuline kønsidentitet, idet de kan lide at have travlt, at klare sig selv, 

og at forsørge familien, lige som de foretrækker at se sig selv som nøgterne og rationelle. 

Der er dog intet, der tyder på, at dette ikke også må forventes at gøre sig gældende for kvinder. 

 

Fordelen ved denne undersøgelse er, at den netop undersøger nogle af denne afhandlings 

problemstillinger mht. mænds oplevelse af at have kræft, og det er interessant i sin sammenligning 

af mænd på tværs af forskellige kræftformer.  

Problemet er, at forfatteren ikke anvender en kontrolgruppe, så det er uvist hvorvidt 

dette reelt kun gælder for mænd, eller om kvinder reagerer på og håndterer kræft på samme måde. 

Med hensyn til Jørgensens beskrivelse af mændenes selvanskuelse kan man dog argumentere for, at 

denne ligger tæt op ad den maskuline kønsidentitet, som beskrevet i denne afhandling, men 

deltagernes kønsidentitet er ikke direkte undersøgt, ligesom deltagernes brug af coping heller ikke 

er medlagt. Problemet i relation til denne afhandlings problemstilling er desuden, at der bl.a. er 

store forskelle mht. sygdommenes og behandlingernes udformning, samt andre individuelle 

forskelle. Derfor kan det være svært at vide, hvad der er årsag til hvad. Man kan derfor kun gisne 

om, hvilken betydning kræften har haft på deltagernes kønsidentitet, og hvorvidt coping, alder og 

social støtte har haft betydning herpå. 

 

Ølgod (1999) har ligeledes lavet en undersøgelse af mænd med kræft. Denne undersøgelse er dog 

ikke baseret på interview, men på breve. I skriveundersøgelsen indgår 81 mænd (heraf 11 med 



testikelkræft), hvor de skriver om, hvordan de har håndteret deres sygdomsforløb, og hvad der har 

været væsentligt for dem. 

Undersøgelsen blev lavet ved, at Kræftens Bekæmpelse i en annonce opfordrede 

mandlige kræftpatienter til at deltage i en skriveundersøgelse. Brevenes emner var ikke 

strukturerede, men skulle blot omhandle, hvad mændene hver især fandt væsentligt ud fra deres 

egne oplevelser, men de kunne også modtage en skrivevejledning med ideer til emner.  

Ølgod har valgt at opdele mændene efter alder, idet hun argumenterer for, at alder har 

en betydning for oplevelsen og håndteringen af kræft, idet der i undersøgelsen er stor forskel på de 

unge mænd, mændene midt i livet og de ældre mænd (se afsnit 2.3). Det behandlingsmæssige forløb 

er desuden med til at påvirke variationen i den emotionelle reaktion, således at ventetiden giver 

usikkerhed, hvorimod selve behandlingsforløbet understøtter mændene i at føle, at de kan kæmpe 

mod sygdommen. Efter behandlingen er afsluttet, ønsker mændene hurtigst muligt at vende tilbage 

til det normale liv, men ofte fylder sygdommen meget selv mange år efter. Blandt social støtte 

nævnes især ægtefællerne, men også venner og medpatienter nævnes. De professionelle har både 

givet gode og dårlige oplevelser, især lægerne står for de dårlige, måske fordi det oftest er dem, der 

overbringer de dårlige nyheder, hvorimod sygeplejerskerne roses. Ølgod argumenterer for, at 

kommunikationen er afgørende: den kan både virke støttende og som en belastning. Årsagen til 

variationen i kommunikationen diskuteres, og Ølgod argumenterer for, at årsagen bl.a. kan 

tilskrives personlighed og personernes sociale baggrund, idet større lighed mellem afsender og 

modtager ifølge Ølgod fremmer den gode kommunikation. 

Mændene beskriver generelt stor rådvildhed i forhold til de følelser, der er forbundet 

med kræftsygdommen, da de ifølge Ølgod generelt ikke har så meget erfaring med at håndtere 

sygdom som kvinder. Mændene i undersøgelsen reagerer med at forsøge at få sygdommen på 

afstand, skaffe information, skrive notater og dagbog, tale med andre, forsøge at ændre tanker og 

adfærd (fx tænke positivt, dyrke motion mm.) samt efterfølgende at forsøge at tilpasse planer for 

fremtiden ud fra sygdommen. Dette tyder dog umiddelbart på et større spektrum af måder at 

håndtere sygdommen på end Ølgods konklusion: at mænd ikke kan håndtere at få kræft. 

 

Resultaterne viser således ifølge Ølgod, at mændene primært håndterer kræft ud fra de maskuline 

normer. Dette viser hun ud fra en noget overfladisk gennemgang af interviewene med deltagerne. 

Men heller ikke her er der anvendt en kvindelig kontrolgruppe. Problemet ved undersøgelsen er 

desuden, at rekrutteringsmetoden altid vil være med til at til- og fravælge. I denne undersøgelse er 



det fx primært akademikere samt unge/midaldrende mænd, der deltager, ligesom det primært er 

folk, der ikke er svært medtagne. Denne problematik gør sig også gældende for de øvrige 

undersøgelser. Dette giver nogle problemer i forhold til generaliserbarhed, hvilket er beklageligt, 

når denne undersøgelse har så stort et deltagerantal. Endelig virker både Ølgod og Jørgensens 

analyser temmelig overfladiske og populærvidenskabelige, bl.a. mangler dybdegående analyser af 

resultaterne og begreberne, de anvender, fx maskulinitetsbegrebets kompleksitet. Undersøgelsen 

giver dog stadig et relevant indblik i, hvad der er væsentligt for danske mænd med kræft.  

 

Simonsen (2006) har lavet en ny dansk undersøgelse af mænds forhold til sundhed og sygdom. 

Hans formål er at belyse, hvordan sygdom og sundhed spiller sammen med opfattelsen af det at 

være mand. 

Resultaterne af Simonsens undersøgelse viser, at ”Distancering af sygdom er det 

primære kritiske enkelttræk, der træder klarest frem i deltagernes konstruktioner af maskulinitet, 

sundhed og sygdom” (Simonsen, 2006, s. 87). Det vil altså sige, at mænd ifølge Simonsen har det 

til fælles, at de primært anvender distancering til håndtering af sygdom, idet de både verbalt, socialt 

og/eller mentalt forsøger at lægge afstand til sygdom. Dette kan sammenlignes med Greer et als 

(1979) kræftspecifikke copingkategori undvigelse, der er en aktiv benægtelse af realiteter omkring 

sygdom. Således kan distanceringen fungere som en slags forsvar i form af kognitive og 

adfærdsmæssige bestræbelser mod en stressfuld situation, som vurderes at kunne overstige 

personens kapacitet. 

Simonsen henviser til myten om Ronkedorer om, at gamle hanelefanter, når de bliver 

syge og svage, frivilligt forlader flokken for at dø alene han. Simonsen argumenterer således for, at 

mænds distancerende forhold til sundhed og sygdom kan sammenlignes med denne myte. 

Ronkedorbegrebet bruges således som en betegnelse, der dækker over deltagernes forsøg på at 

distancere sig fra sygdommen, fx ved at ”skubbe den i baggrunden” og ”prøve at overse” den.  Men 

distancering anvendes ikke som et entydigt positivt eller negativt begreb, idet distancering i følge 

Simonsen både kan tolkes som henholdsvis autonomi og isolation. Distancering kan således på den 

ene side forstås som en slags aktiv stillingtagen, hvormed personen fx forsøger at bevare sin 

identitet, sin personlige intimitet og forsøger at undgå at blive låst fast i sygerollen (autonomi), 

hvorimod isolation indebærer at undgå at indse et problem, undgå at snakke herom eller undgå at 

søge hjælp til problemer, personen ikke selv kan håndtere.  



En anden opdeling, Simonsen laver er mht. forskellige former for fokusering. Hvor 

engageret fokusering på den ene side anses for en positiv adfærd, mens overreagerende fokusering 

(eller hypokondri) anses for at være en negativ. Simonsen finder, at graden af isolatorisk 

distancering og overreagerende fokusering stiger med graden af hegemonisk maskulinitet, som er 

den dominerende maskulinitetsform, der defineres som  

1) benægtelse af svaghed eller sårbarhed,  

2) at have emotionel og fysisk kontrol,  

3) at fremvise sig stærk og robust,  

4) at afvise enhver form for hjælp,  

5) at fremvise en enorm interesse for sex,  

6) at fremvise aggressiv adfærd og fysisk dominans.  

Hvor graden af hegemoniske maskulinitet ifølge Simonsen stiger med faktorer hos deltagerne, som 

fx arbejdsmæssige relationer (dominant relation til mænd og/eller kvinder), selvopfattelse i forhold 

til kvinder – herunder ægtefæller (kvinders subordination), samt fokus på evnen til at styre sit liv 

(autonomi og kontrol). 

Simonsen understreger således, at maskulinitet ikke er en entydig størrelse, men er 

noget, der findes i varierende grad (jævnfør figur 2). Der findes således en dominerende 

maskulinitetsform, samtidig med, at der altid vil være flere konkurrerende maskuliniteter. Desuden 

understreger han, at maskulinitet ikke er en statisk størrelse; den er derimod noget, der kan ændre 

sig som følge af bl.a. sygdom. Han understreger yderligere, at en rigid kønsidentitet kan have 

negative konsekvenser. 

 

Simonsens undersøgelse er den af de her gennemgåede undersøgelser, der umiddelbart virker bedst 

underbygget, idet en stor del af interviewene er gengivet i bogen, så det dermed er muligt at se, 

hvorfra han udleder sin teori. Et af problemerne er dog, at Simonsen vælger at udlede sine egne 

begreber uden at forholde sig til den eksisterende begrebsverden og empiriske afprøvning heraf. 

Hermed bliver det vanskeligt at sammenholde hans resultater med den eksisterende empiri.  

 

Generelt konkluderer disse undersøgelser, at kræft kan være specielt belastende for mænd særligt 

mht. og på baggrund af mænds kønsidentitet og maskulinitet. Men ingen af undersøgelserne formår 

på videnskabelig vis at påvise på hvilken måde og om resultaterne er forskellige fra kvinder. Det er 

altså nogle konklusioner, som drages uden en egentlig sikkerhed for, at de er rigtige. Herudover er 



det vanskeligt at validere den fremkomne viden, da flere af undersøgelserne ikke bringer bl.a. den 

interviewguide, der er blevet anvendt, eller klart beskriver, hvorledes de har analyseret sig frem til 

resultaterne. Således mangler den gennemsigtighed, der er nødvendig for at kunne validere 

resultaterne. Desuden er det et generelt problem, at disse undersøgelser i kraft af deres eksplorative 

karakter kun fremfører deres resultater ud fra egne, til lejligheden opfundne, begreber frem for at 

arbejde ud fra brugen af mere gængse og velundersøgte begreber, som muliggør en sammenligning 

på tværs af studier.  

Desuden kan der være det problem ved kvalitative undersøgelser, at de er meget sårbare over for 

interviewers bias, som kan medføre, at ledende spørgsmål og forudindtagede holdninger gør, at 

resultaterne blot viser det, som undersøgerne forventede at finde. Desuden kan der også være store 

problemer med deltagernes villighed til at rapportere (se metodeafsnit 3.1.2). 

 

Disse undersøgelser konkluderer således, at kræft kan være særligt belastende for mænds 

kønsidentitet og maskulinitet. Forfatterne lægger desuden op til, at mændenes vanskeligheder i 

særdeleshed kan vise sig ved testikelkræft. Dette tilskrives, at testikelkræft ofte rammer yngre og 

midaldrende mænd, hvor de yngre kun lige er begyndt på eller er midt i at stifte familie, at skabe sig 

en karriere og at udvikle deres identitet som mænd, og at de unge mænd kan have svært ved at tale 

med jævnaldrende herom, da disse ofte ikke kan forholde sig til sådanne emner. En anden 

problematik kan være, at testikelkræft rammer mandens kønsorganer og seksualitet (se senere).  

Desværre er der ingen danske undersøgelser, der specifikt undersøger testikelkræft og 

maskulinitet for sig. Det ville ellers være ønskeligt, som følge af at der kan være kulturelle 

forskelle, der har betydning for resultaterne. Jeg bliver derfor nødt til at benytte mig af nogle af de 

udenlandske undersøgelser, der bedst beskriver testikelkræft og maskulinitet,  

 

2.3.2 Udenlandske undersøgelser af mænd, kønsidentitet og testikelkræft 
Nedenstående tabel viser de undersøgelser, der er fundet via søgning på PsychInfo ud fra de 

søgekriterier, som er beskrevet i indledningen (afsnit 1.1.3). Undersøgelser, der både omhandler 

kønsidentitet og testikelkræft: 



Tabel 2: 

Udenlandske 
undersøgelser om 
mænd og 
testikelkræft 

Brodsky (1995 
og1999) 

Gordon (1995) Gurevich et al. (2004) 

Fokus Unge mænds oplevelse 
med testikelkræft. 

Maskulinitet og 
testikelkræft. 

Maskulinitet, krop og 
seksualitet ved 
testikelkræft. 

Metode Interview Interview  Interview  
Deltagere 11, gennemsnitsalder 

35 
20, alder ukendt 40, gennemsnitsalder 

36 
Resultater 1) Mænd har svært ved 

at håndtere sygerollen 
som følge af den 
maskuline 
kønsidentitet. 
2) Dette hænger bl.a. 
sammen med 
uoverensstemmelser 
mellem kønsidentitet 
og copingstrategier. 

1) Maskulinitet falder 
under og lige efter 
behandling, stiger igen 
ved tilbagevenden til 
hverdagen. 
2) Mændene reagerer 
med to forskellige 
strategier: den 
traditionelle og den 
utraditionelle. 

1) Øget kropsligt 
fokus. 
2) Forstyrrelse af 
seksualiteten og 
fertilitet gør det svært. 
3) (Ikke)kropslig-
gørelse af usikker 
maskulinitet. 

 

Brodsky (1995 og 1999) har lavet et interview med 11 mænd om deres oplevelse med testikelkræft 

tre år efter behandling for sygdommen. Brodsky undersøger deltagernes selv-oplevelse og 

argumenterer for at resultaterne viser: 1) at deltagerne beskriver en reevaluering af egne værdier, 

samt en følelsesmæssig udvikling med mere selvbevidsthed og accept, 2) at deltagerne beskriver at 

have fået bedre interpersonelle relationer, idet de er blevet mindre konkurrerende, dog er de også 

blevet mere selektive, 3) at de har oplevet stærke følelsesmæssige reaktioner over de kropslige 

ændringer, men at disse er aftagende over tid, 4) at deltagerne oplever at være blevet mindre 

ambitiøse mht. karriere hvor fokus på status og materialisme er faldet, til fordel for fokus på 

arbejdstilfredshed. 

Brodsky konkluderer, at mændene har det svært og ikke kan håndtere situationen. 

Dette tilskrives en uoverensstemmelse mellem forventningen om at skulle være uafhængig, stærk, 

beslutsom og rationel, når mændene er i en behandlingssituation, der gør dem afhængige, svage og 

fysisk udsatte. Dette får ifølge Brodsky mændene til at reagere med emotionel udadreagerende 

adfærd, når de ikke åbner sig op om problemerne og testikelkræft er derfor ifølge Brodsky en 

trussel mod mandens oplevelse af sig selv som maskulin. 

Brodskys konklusion virker noget dramatisk, men pointen om at manden oplever store 

ændringer med sig selv virker spændende. 



 

Testikelkræft behøver dog ikke nødvendigvis kun at have en negativ indvirkning på maskuliniteten. 

På samme måde som sygdommen kan opleves som en trussel mod maskuliniteten, kan denne 

kræftform nemlig også opleves at styrke og udvikle maskuliniteten, så den forstås som andet og 

mere end den traditionelle maskulinitet:  

 
 

Gordons (1995) interviewundersøgelse viser fx, at nogle mænd efter testikelkræft fortsat fokuserer 

på traditionelle maskuline værdier som at kæmpe, udvise stoisk ro og beskytte deres kvinder og 

cope ved at distancere sig fra følelserne og bruge humor, fokuserer andre på det positive ved at være 

blevet mere emotionelt ekspressive og relationsorienterede. De understreger spontant, at det ikke er 

ensbetydende med at være mindre maskuline, blot at det er en anderledes form for maskulinitet.  

Gordon argumenterer for, at fordelen ved den traditionelle strategi kan være, at 

mændene er hurtige til at komme sig, hvis deres coping er effektiv, ligesom de kan føle sig mere 

modige og hårde, hvilket kan højne selvtilliden og yderligere forstærke maskuliniteten; men 

omvendt kan de have svært ved at håndtere det ændrede ”umaskuline” kropsbillede. Fordelen ved 

den utraditionelle strategi er, at mændene, ved at omdefinere det maskuline, ikke behøver at føle sig 

mindre, men i stedet blot anderledes maskuline, og ifølge undersøgelsen er der ikke nogen ulemper 

ved denne strategi. 

Gordons resultater viser desuden, at der efter diagnosen ofte kan ses tre 

tilpasningsstadier bestående af: 1) frygt 2) betydningsvurdering og 3) meningsdannelse. Under disse 

stadier viser det sig, at maskuliniteten opleves at blive svækket under og lige efter behandlingen, 

men at deltagerne ved stadie 3 ikke længere har oplevelsen af, at maskuliniteten er svagere end før, 

hvilket forfatteren tilskriver, at deltagerne får mulighed for at genoptage vanlige aktiviteter, og de 

dermed kommer væk fra sygerolle. De ovennævnte stadier kan sammenlignes med de 

copingstrategier, der er blevet beskrevet tidligere, hvor stadie 1 svarer til den umiddelbare 

emotionelle reaktion og chok, efterfulgt af en vurdering af truslen (stadie 2) og endelig brugen af 

forskellige copingstrategier til håndtering af situationen, fx benefit-finding (stadie 3). 

 

Gordons undersøgelse understreger pointen om maskulinitetsbegrebets kompleksitet, og at 

kønsidentitet kan variere over tid. Dette er bl.a. med til yderligere at problematisere de danske 

undersøgelsers alt for simplificerende konklusioner. 

 



Gurevich et al. (2004) har ligeledes lavet en interviewundersøgelse, som viser en opdeling mellem 

på den ene side at opleve sig mindre maskulin som følge af den kropslige og seksuelle ændring, 

dette ses ved, at deltagerne oplever et øget fokus på kropslighed ved at blive syg og miste en 

testikel, ligesom de oplever forstyrrelser i deres seksualitet. På den anden side beskriver deltagerne 

at opleve sige mere maskuline efter at have ”vundet over” kræften. 

Det er interessant, at testikelkræft tilsyneladende kan have den effekt, at mændene på 

den ene side føler sig mere maskuline og samtidig oplever, at deres kønsidentitet er forandret og de 

føler sig som mindre mandige. Dette ses ved at mændene bliver tvunget til at sætte fokus på deres 

maskulinitet krop, hvorfor det at miste en testikel både kan være et tab og en frigørelse fra 

rigiditeten, mht. hvad det vil sige at være en mand. 

 

Generelt argumenterer disse undersøgelser for, at kønsidentiteten har en relativt stor betydning for 

mænds håndtering af testikelkræft, og at mændene ifølge forfatterne har svært ved at håndtere 

sygdommen som følge af deres maskuline kønsidentitet. Problemet er, ligesom med de danske 

undersøgelser, at resultaterne hverken bliver holdt op imod en kontrolgruppe af eget køn eller af det 

modsatte. Således vides det ikke, hvordan mændenes kønsidentitet oplevedes før sygdommen, eller 

hos andre mænd, som ikke har testikelkræft. Ej heller vides det, hvorvidt det er den maskuline 

kønsidentitet, der er skyld i, at personerne har svært ved at håndtere sygdommen, eller om også 

kvinder med kræft reagerer på samme måde.  

Undersøgelsernes resultater tyder desuden på, at der er stor variation inden for 

gruppen af testikelkræftramte mænd, og det er derfor et problem i forhold til at kunne sammenligne 

undersøgelserne, at deltagerne befinder sig i forskellige faser i forhold til sygdommen. En del af 

variationen i resultaterne, kan man derfor forestille sig, kan tilskrives, hvor lang tid der er gået siden 

diagnosen, idet Brodskys deltagere stadig er under behandling, hvorimod Gordons undersøgelse 

netop understreger, at oplevelsen af ændring i kønsidentiteten varierer over tid, således at deltagerne 

i dennes undersøgelse er relativt mere upåvirkede, eftersom de er længere i forløbet. Ligesom ingen 

af dem er af prospektiv karakter, hvor det ikke er muligt at vurdere hvorvidt der reelt er tale om 

forandringer over tid, eller om dette blot er en efterrationalisering, som deltagerne tilskriver 

efterfølgende. Et andet problem er, at ingen af undersøgelserne analyserer på sammenhængen 

mellem kønsidentitet, coping, alder og social støtte, selvom det netop er nogle af disse faktorer, der 

kunne forventes at have en betydning.  



Problemet med både de danske og de udenlandske undersøgelser er, at de alle bærer 

præg af at være af eksplorativ og til tider populærvidenskabelig karakter, ligesom der ikke er 

anvendt nogen standardiserede målemetoder, hvorfor deres validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhed kan problematiseres. Undersøgelserne er således præget af at der er alt for mange 

ubekendte faktorer. 

Trods ovenstående problemer, har jeg alligevel valgt at medtage disse, da 

undersøgelserne er nogle af de få, der undersøger mænds kønsidentitet i forbindelse med 

testikelkræft. Hermed understreges min forventningen om at kønsidentitet i form af mænds 

maskulinitet, seksualitet og kropsbillede kommer i fokus ved testikelkræft, hvorfor det er relevant at 

undersøge nærmere. 

 

2.3.3 Coping, kønsidentitet og testikelkræft 
Det er blevet foreslået i ovenstående teoriafsnit, at der er kønsforskelle mht. brug af coping, fx at 

brugen af coping kan afhænge af graden af maskulinitet eller femininitet. Således vil nogle 

copingstrategier anvendes oftere end andre, idet de stemmer bedre overens med personens 

kønsidentitets værdier. Eksempler herpå kunne være en aktiv, problemfokuseret eller distancerende 

copingform, men også humor er blevet foreslået som noget særligt maskulint.  

Jørgensen (1999) har fx fremført, at det er typisk maskulint at anvende humor som en 

copingstrategi bl.a. i forbindelse med kræft, og måske i særdeleshed i forbindelse med testikelkræft 

pga. dens særlige karakteristika, alder og placering rent kropsligt.  

Ud fra ovenstående kan det derfor også forventes, at mænd med testikelkræft vil 

benytte sig af humor som et forsøg på at håndtere deres sygdom. Søger man fx på Internettet, indgår 

humor i mange sammenhænge med testikelkræft. Dette ses bl.a. på hjemmesiden 

http://www.acor.org/tcrc/tchumor.html, som er en støtteside for testikelkræftramte og deres 

pårørende. Her er der både jokes, anekdoter og tegneserier om testikelkræft. Ved en google-søgning 

på ”testicular cancer” og ”humor” finder man desuden www.dipex.org med video- og audioklip, om 

bl.a. testikelkræftramte mænds brug af humor, mm.  

Chapple og Ziebland har i 2004 lavet en kvalitativ interviewundersøgelse af 

humorens betydning i testikelkræftramte mænds oplevelse af at have haft sygdommen. De skelner 

mellem ”ren” (pure) og anvendt (applied) humor, hvor den rene er den ægte og umiddelbare humor, 

og den anvendte har den funktion fx at kontrollere følelser, skabe solidaritet, at bringe svære emner 

på banen og at forsikre manden om, at han stadig behandles som ”normal”. Man kan dog stille 



spørgsmålstegn ved, hvordan det er muligt at skelne mellem disse, og om der reelt findes humor 

uden funktion. Brugen af humor kan dermed ses som mandens ønske om at bevare sin oplevelse af 

at være en almindelig, maskulin mand, og en måde at bearbejde hans frygt for, at rollen som syg vil 

hænge ved, så han dermed opfattes som svag og anderledes.  

Humor nævnes også i Jørgensens interviewundersøgelse (1999), som lægger op til, at 

mænd har en særlig måde at håndtere en sygdom på, idet de i højere grad end kvinder forsøger at 

lægge afstand til sygdommen. De ønsker ikke at spekulere for meget, de foretrækker derimod at 

være optimister, hvilket de ifølge Jørgensen forsøger ved at anvende humor.  

Gordons (1995) interviewundersøgelse med fokus på, hvilken betydning testikelkræft 

har på personernes identitet som mænd, beskriver to strategier til at håndtere kræften, henholdsvis at 

be- eller afkræfte den traditionelle maskulinitet: Resultaterne viser, at de fleste mænd vælger den 

traditionelle maskuline strategi, hvor de ”kæmper” mod kræften og benægter eller gemmer deres 

følelser bl.a. ved at bruge humor. Frem for den ”utraditionelle” strategi, hvor de bliver mere 

emotionelt ekspressive og mere relationsorienterede. Gordon lægger således op til, at humor kan 

være med til at bekræfte manden i den traditionelle maskuline kønsidentitet 

 

Man kan derfor argumentere for, at humor som copingstrategi kan have flere forskellige funktioner. 

Dels kan den hjælpe patienten til at bearbejde følelser, fx konfrontere eller bearbejde følelser angst, 

ved at muliggøre en samtale om de svære følelser, og dels kan den hjælpe patienten til at flygte eller 

distancere sig fra følelserne og dermed undgå, at man skal forholde sig til dem, fx ved at distrahere 

sig selv og andre væk fra de tunge emner og holde samtalen på et overfladisk plan. 

Dette kan illustreres ud fra følgende model: 



Figur 4: 

 
Humorens bearbejdende funktion, hvor man konfronterer følelserne, kan dermed sammenlignes 

med en indre problemfokuseret copingstrategi, hvorimod humorens distancerende funktion, hvor 

man forsøger at flygte fra følelserne, kan sammenlignes med en indre emotionsfokuseret tilgang. I 

praksis kan det dog være vanskeligt at skelne. En decideret undersøgelse af humorens funktioner 

må derfor i denne sammenhæng bero på at sammenholde, hvad deltagerne selv siger, og hvad 

undersøgeren vurderer. Denne model skulle dog gerne illustrere, at humor ikke kun har én funktion 

som copingstrategi, men at den kan have forskellige copingfunktioner afhængigt af, hvordan, 

hvornår og på hvilken måde humoren bliver brugt. 

 

Dette afsnit har foreslået, at der kan være nogle copingformer, der er mere eller mindre i 

overensstemmelse med en bestemt kønsidentitet. Som eksempel herpå blev nævnt de aktive, 

problemfokuserede, distancerende og de humoristiske copingstrategier. Dette er dog ikke 

ensbetydende med, at humor særligt er noget, mænd benytter sig af i forbindelse med kræft, selvom 

det kunne se sådan ud fra ovennævnte forfatteres synspunkt, fx viser en Google-søgning på 

brystkræft og livmoderhalskræft også mange ”hits”. 

 

2.3.4 Alder, kønsidentitet og testikelkræft 
Udover at mænd med kræft tilsyneladende har en bestemt måde at håndtere kræften på, er der ud fra 

ovenstående teoriafsnit også noget, der tyder på, at mændenes alder kan være af betydning:  

Ølgods (1999, samt Agger & Ølgod, 2001) undersøgelse af mænds håndtering af kræft deler 

mændene op i kategorierne ”de unge mænd”, ”mændene ’midt i livet’” og ”de ældre mænd”. Ølgod 

argumenterer for, at alderen er afgørende for mængden af livserfaring, idet den udgør  

”Den enkeltes personlige lager af viden, som er bygget op igennem den pågældendes liv (…) 

(og som) øges, jo flere situationer, den pågældende har stået i” (Ølgod, 1999, s.83), 

Humor 

Bearbejdning 

Distancering 



og Ølgod opdeler dem således: 

De unge mænd har begrænset erfaring med og abstrakt forhold til døden samt 

begrænset viden om kræft, hvorfor de ofte rammes af panik ved en kræftdiagnose, da alvorlige 

sygdomme ofte regnes for usandsynlige pga. personens unge alder. De unge har derfor stort behov 

for at tale med nogen, men kan have svært herved med jævnaldrende, fordi de ligeledes har svært 

ved at forholde sig til sygdom og død. Ved testikelkræft kan dette være særdeles svært, fordi 

seksualitet fylder så meget i denne aldersgruppe. Derfor oplever de unge ofte stor ensomhed, fordi 

patienten samtidigt også ofte forsøger at skåne familien, der ligeledes er berørt. 

De midaldrende mænd når hurtigere fra chok til kampberedthed, hvilket kan hænge 

sammen med, at deres livssituation og erfaringsgrundlag er anderledes. Ofte vil de bruge strategier 

kendt fra deres arbejdsliv: fx at søge informationer, få styr på økonomien mm.. Dog kan arbejde og 

familie være mere til belastning end til gavn, hvis manden ikke formår at leve op til egne standarder 

for, hvad en mand bør kunne som forsørger og i arbejdsmæssige sammenhæng, da dette ifølge 

Ølgod er en vigtig del af den traditionelle maskuline kønsidentitet. Her sammenlignes ikke med 

kvinder, blot mellem mænd i forskellige aldersgrupper. Mændene er ofte meget 

handlingsorienterede og ønsker at bevare muligheden for et medansvar for på den måde at bevare 

deres selvrespekt. 

De ældre mænd reagerer ligeledes med chok, men når hurtigt videre til at omstille sig, 

så de sætter sig mål for den nære fremtid og accepterer situationen, hvilket kan hænge sammen 

med, at flere er bevidste om den risiko for kræft, der er forbundet med deres øgede alder. Mange 

ældre mænd overlader ansvaret for behandlingen til lægerne og fokuserer i stedet på at få en god tid 

med familie og venner. 

 

Ifølge Ølgod har alderen altså en betydning, idet mændenes kønsidentitet og coping varierer som 

funktion heraf, fx kunne man forestille sig, at yngre mænd har flere androgyne kønsidentitetstræk 

end ældre mænd. 

 

Alderens funktion bekræftes bl.a. mht. betydningen af kropsbilledet, idet McCabe & Ricciardellis 

(2004) review af litteraturen om mænds kropsbillede, set ud fra et perspektiv om livslang udvikling, 

viser, at der er udviklingsmæssige forskelle over livsforløbet, i forhold til hvad mænd vægter for at 

være tilfredse med deres kroppe. 



 Man kan derfor forestille sig, at unge mænd, der får testikelkræft vil have en anden 

oplevelse af, hvorledes deres kropsbillede vil blive påvirket, end ældre mænd, idet oplevelsen af 

kroppens ydre tilsyneladende fylder mere mht. den maskuline kønsidentitet i de unge end de ældre 

år. 

 

Alderen har desuden betydning for adgangen til og brugen af den sociale støtte. Dels fordi 

strukturen af det netværk, personen indgår i, er forskellige afhængig af, hvor i livet personen er, og 

dels fordi funktionen af netværket varierer afhængigt af alder og livsomstændigheder. 

 Man kan derfor forestille sig, at forældre og venner vil have større betydning for de 

unge mænd end for de midaldrende og ældre mænd. Hos disse sidste kan man forvente, at partneren 

vil have størst betydning, sådan som det blev beskrevet i afsnit 2.1.3 om social støtte. Her viste det 

sig, at brugen af social støtte hos mænd generelt og mænd med kræft særligt knytter sig til 

partneren, men hvor man i forbindelse med unge mænd, som endnu ikke er i et stabilt parforhold, 

kan forestille sig, at andre dele af netværket vil have betydning. 

 

Man kan således forestille sig, at der vil være forskel på, hvordan mænd oplever det at få 

testikelkræft, afhængig af alder og livserfaring. 

 

Opsummering: Ovenstående har bl.a. vist, at mænd tilsyneladende kan have en særlig måde at 

håndtere sygdom på i forbindelse med testikelkræft, hvilket bl.a. tilskrives den maskuline 

kønsidentitet, men at denne varierer som følge af alder. Dette ses ved, at mændene i høj grad 

benytter sig af humor som copingstrategi for at kunne håndtere den stress, der er forbundet med at 

være syg, idet sygerollen stiller krav til personen, som ikke stemmer overens med værdierne i den 

maskuline kønsidentitet. Dermed sættes kønsidentiteten under pres, hvilket bl.a. medfører, at 

personen med testikelkræft oplever, at det mandlige selvbillede bliver påvirket. Dette medvirker 

bl.a., at personen enten vælger at fastholde sin maskuline kønsidentitet og bekræfte sig selv i at 

være meget maskulin eller at omdefinere sin egen kønsidentitet til en mere androgyn kønsidentitet.  

Denne variation i maskulin kønsidentitet kan til dels tilskrives personens alder, idet 

der tilsyneladende er stor forskel på, hvordan en person oplever og håndterer det at få kræft, 

afhængigt af hvor personen er i sit liv. Dette kan på den ene side tolkes, som at personens 

livssituation har betydning for vedkommendes kønsidentitet, og på den anden side, som at 

kønsidentiteten er under forandring, således at forskellene kan tilskrives en kohorte-effekt, hvor 



mænd af den ”yngre” generation har en anden kønsidentitet end mænd af den ”ældre”. Således kan 

man forvente en sammenhæng mellem personens alder og grad af traditionel maskulin 

kønsidentitet, hvor rigiditeten i kønsidentitet stiger som følge af alderen. 

 

2.3.5 Social støtte, kønsidentitet og testikelkræft 
Det at få testikelkræft er ligesom alle andre sygdomme en stressfaktor, som gør, at adgangen til 

social støtte kan være med til at gøre det nemmere at håndtere sygdommen. Man kan dog forestille 

sig, at mænd med testikelkræft har nogle særlige ønsker og behov til omgivelsernes sociale støtte. 

Man kan forestille sig, at det kan være vanskeligt for en person at gøre brug af en 

sådan støtte, hvis denne ikke stemmer overens med personens maskuline kønsidentitet og behovet 

for at føle sig selvstændig, stærk og handlende. Både den affektive og den instrumentelle sociale 

støtte risikerer netop at skabe disharmoni mellem det, omgivelserne kan tilbyde (og som personen 

evt. har brug for), og det billede, personen gerne vil bevare af sig selv som mand. Dog kan man 

forestille sig, at den instrumentelle støtte, i form af at gøre noget aktivt sammen, vil være en form, 

som personen bedre kan acceptere end den affektive, i form af tale om følelserne forbundet hermed, 

selvom det måske netop er det, personen har mest behov for. Hvis det kan lykkes at finde en form 

for balance, kan det dermed muliggøre, at personen kan modtage social støtte med de gavnlige 

følgevirkninger, som er nævnt tidligere. 

Omvendt kan man forestille sig, at hvis personen via omgivelserne får mulighed for at 

tale om de tanker og følelser, der er forbundet med sygdommen, så kan dette være med til at gøre 

det nemmere for personen at håndtere den stress, der er forbundet med at have testikelkræft. Dette 

kan bl.a. være med til at åbne for flere måder at håndtere sygdommen på frem for en mere rigid 

adfærd, der er i overensstemmelse med den traditionelle maskuline kønsidentitet. 

Når forskningen, som tidligere nævnt, viser, at mænd primært benytter sig af 

partneren til at opnå social støtte, kan dette dels hænge sammen med, at manden således kun viser 

sin sårbarhed over for én person og dermed ikke behøver at føle, at han sætter sin maskuline 

identitet på spil. Dels kan det hænge sammen med, at netop den kvindelige partner giver ham 

adgang til de sider, som han normalt ikke er vant til, i form af affektivitet og ekspressivitet. Endelig 

kan det have en sammenhæng med, at kvindelige partnere generelt er gode til at give social støtte, 

hvorfor den testikelkræftramte mand ikke behøver at søge støtte andre steder 



Den sociale støtte kan således på den ene side være med til at fastholde personen i den 

traditionelle maskuline kønsidentitet, og på den anden side give personen mulighed for at nærme sig 

en mere androgyn kønsidentitet.  

 

Generelt ser det altså ud til, at mænd benytter sig af færre mennesker for at opnå social støtte. Dette 

skyldes ikke nødvendigvis, at mændene har et mindre socialt netværk, men at de ofte vælger kun at 

betro sig til få og oftest kun til partneren. Derved kan man forestille sig at mænd kan få det svært, 

hvis de er single.  

Det er her blevet foreslået, at dette kan hænge sammen med den traditionelle 

maskuline kønsidentitet, hvor man netop skal være stærk og uafhængig, hvorimod det at søge og 

modtage hjælp fra andre kan ses som værende ikke-maskulin. Dette afhænger dog af, om personen 

identificerer sig meget med den maskuline kønsidentitet, eller om personen er mere fleksibel i sin 

kønsidentitet og dermed nærmer sig den mere androgyne kønsidentitet, som tillader at trække på 

både maskuline og feminine kønsidentitets værdier.  

Sammenligner man derudover relationen mellem kønsidentitet og social støtte med 

den forventede sammenhæng mellem kønsidentitet og alder, kan man endvidere forestille sig, at 

betydningen af social støtte afhængigt af overensstemmelsen med personens kønsidentitet vil 

variere over livsforløbet. 

 



2.4 Opsamling 
Det har således vist sig, at kønsidentiteten er en kompleks størrelse, som både personens 

maskulinitet, seksualitet og kropsbillede har indflydelse på. Men også andre faktorer gør sig 

gældende: Dette afsnits teoretiske gennemgang har bl.a. belyst, at faktorer som personens brug af 

coping, personens alder og sociale støtte har betydning (jf figur 1). 

Denne del af afhandlingen har således taget udgangspunkt i de teoretiske og 

forskningsmæssige udgivelser, der omhandler kræft og kønsidentitet. Dette er blevet gjort ved en 

kort gennemgang af teori og forskning vedrørende coping, alder og social støtte i forhold til 

patienter med testikelkræft for at danne et overblik over begreber og kategoriseringer samt 

empiriske undersøgelser heraf. Efterfølgende er begrebet kønsidentitet blevet uddybet ud fra især 

empiriske undersøgelser heraf. Her viste det sig, at kønsidentiteten har stor betydning for, hvordan 

personen oplever sig selv, men idet kønsidentitet ikke er en statisk størrelse, forventes det, at denne 

opleves ændret som følge af, at bl.a. ydre omstændigheder som fx testikelkræft påvirker personens 

liv.  

Undersøgelserne på området bære dog stærkt præg af at være eksplorative og har fx 

ikke sammenlignet med moderne vestlige/danske kvinder, selvom deres kønsrolle har ændret sig 

meget gennem de seneste årtier, men blot fokuseret på, hvorledes mænd oplever deres egen 

kønsidentitet. Mange er deres konklusioner er derfor blevet problematiseret. Der er desuden fortsat 

begrænset viden om, hvilke faktorer, der afgør, hvilken betydning testikelkræft har for den enkelte. 

Eksempelvis er der endnu ingen undersøgelser, der specifikt har undersøgt betydningen af 

personens coping, alder og sociale støtte på oplevelsen af kønsidentiteten ved testikelkræft, selvom 

det ud fra ovenstående har vist sig sandsynligt, at disse faktorer formentlig har stor betydning.  

Ovenstående teoretiske gennemgang og diskussion har derfor været bevæggrunden for 

at lave en empirisk undersøgelse af dette område, som vil blive uddybet i det efterfølgende afsnit. 



3. Undersøgelse 
Ovenstående problemstillinger har medført, at jeg valgt selv at lave en empirisk undersøgelse af 

kønsidentitet hos testikelkræftramte mænd: 

 

3.1 Formål 
Formålet med denne undersøgelse er at forsøge at uddybe den viden, der er på området omkring 

mænd med testikelkræft. Undersøgelsen vil derfor være en pilotundersøgelse, der vil søge at 

afdække,  

1) hvilken betydning testikelkræft har på mænds kønsidentitet mht. deres maskulinitet, 

seksualitet og kropsbillede, samt  

2) hvilken betydning psykologiske faktorer i form af copingmekanismer, alder og 

social støtte har i denne forbindelse. 

Da området ikke er særlig velbeskrevet, er denne undersøgelses formål primært at være 

eksplorerende, med henblik på at afdække hvorledes mændene oplever det at få kræft, og hvilke 

faktorer der indvirker herpå.  

Metoden, jeg har valgt at anvende, er derfor et kvalitativt forskningsinterview. Dette 

gøres for så vidt muligt at få et indblik i deltagernes oplevelsesverden og for at få mulighed for at få 

uddybet evt. uventede temaer eller nuancer. 

 

3.1.1 Hypoteser 
Ud fra min undersøgelse og diskussion af eksisterende teori og empiri på området, kan man 

forvente at resultaterne af undersøgelsen vil vise følgende: 

 

1) At deltagerne vil opleve at føle sig som mindre mandige som følge af testikelkræften, hvilket 

bl.a. vil kunne ses ved at deltagerne oplever, at deres kønsidentitet i form af deres 

a) maskulinitet bliver påvirket i nedadgående retning,  

b) seksualitet ændres i form af seksuelle dysfunktioner (fysiske og psykiske), og  

c) kropsbillede ændres, således at det at miste en testikel vil ændre deres oplevelse af 

sig selv som mænd, ligesom de vil gå fra at opleve kroppen som sund, til at kroppen kommer i 

fokus, og at dens signaler skaber utryghed. 



 

2) Desuden forventes det, at deltagernes: 

a) copingstrategier både kan have en positiv og negativ effekt, således at deltagerne 

vil anvende copingstrategier, som lægger sig tæt op ad den traditionelle maskuline kønsidentitet, fx 

ved en primært handlingsfokuseret (vs emotionsfokuseret) copingstil, som vil kunne medføre, at 

det kan blive svært for den enkelte at håndtere de følelser og tanker, der er forbundet med at få 

kræft. En aktiv, problemfokuseret copingstrategi vil kunne medføre, at personen vil få svært ved 

at håndtere sygerollen, idet vedkommende bliver tvunget til at være passiv i forbindelse med 

behandlingen. Derudover forventes det, at deltagerne vil benytte sig af humor, hvilket kan hjælpe 

dem til på den ene side at bearbejde følelserne og på den anden side at distancere sig herfra. Endelig 

forventes det, at de vil anvende benefit-finding, hvilket kan være med til at skabe mening med 

kræften. 

b) alder kan have betydning for, hvilken kønsidentitet den enkelte deltager 

identificerer sig med, således at ældre mænd primært identificerer sig med den traditionelle 

maskuline kønsidentitet, hvorimod yngre mænd måske vil identificere sig med flere androgyne 

træk. Dette forventes at have betydning for personens evne til at håndtere sygdommen: jo mere rigid 

den traditionelle maskuline kønsidentitet er, jo sværere vil det være for personen at håndtere den 

stress, der er forbundet med testikelkræft. 

c) sociale støtte kan have en positiv effekt, således at deltagerne oplever, at det er 

nemmere at håndtere sygdommen, hvis de har adgang hertil. Det forventes, at mændene primært vil 

benytte sig af deres partner og vil have nemmest ved at modtage den instrumentelle men mest gavn 

af også at få den affektive støtte.  

 

3.1.2 Metodeovervejelser 
Formålet med den empiriske undersøgelse er altså at undersøge, testikelkræftramte mænds 

oplevelse af sygdommen med fokus på deres kønsidentitet ud fra et sundhedspsykologisk 

perspektiv. 

Den kvalitative forskningsmetode har til formål at redegøre for personernes 

individuelle oplevelser og for hvilke faktorer, der opleves at have betydning i denne sammenhæng. 

Hermed kan den belyse kompleksiteten i individets oplevelsesverden, idet den giver plads til den 

individuelle forståelse. Modsat kvantitative metoder, der søger overblik og forklaring af data, søger 

den kvalitative metode indblik og fortolkning af de data, der konstrueres. Den kvalitative forskning 



benytter sig bl.a. af interview- og deltagende observationsmetode, men da individets kønsidentitet 

ikke er noget, der er umiddelbart observerbart, vil denne undersøgelse udelukkende bygge på det 

kvalitative forskningsinterview: 

Det kvalitative forskningsinterview defineres af Kvale (2001) som en samtale om 

den menneskelige livsverden og en form for menneskelig interaktion, hvor der udvikles viden 

gennem dialog. Menneskers opfattelse af verden kommer til udtryk i deres diskursive praksis, dvs. 

at den måde, personer italesætter sig selv på, afspejler den måde, de oplever verden på. I det 

kvalitative interview er der desuden mulighed for at fortolke undervejs i interviewet, idet man kan 

afkode deltagernes udsagn, deres toneleje og deres kropssprog, samt søge at validere 

fortolkningerne ved at kunne spørge personen direkte.  

Derfor vil jeg i denne undersøgelse gøre brug af den semistrukturerede interview-

form, der er karakteriseret ved, at intervieweren er åben over for de associationsprocesser, 

deltageren og intervieweren får under dialogen (Kvale, 2001). Jeg har således på forhånd opstillet 

en række temaer, der skal diskuteres, men er samtidig åben over for ændringer i spørgsmålenes 

rækkefølge og form. På den måde kan deltagerens oplevelser være styrende for, hvorledes 

interviewet vil forme sig. Samtidig bliver det muligt at afprøve eventuelle hypoteser, der måtte 

opstå undervejs, bl.a. dem, der opstår på baggrund af mine observationer under interviewet. 

Problemet er dog, at denne metode er meget sårbar over for interviewers bias for eksempel med 

ledende spørgsmål ud fra en forudindtaget forventning om hvad interviewpersonerne vil svare. 

Analysen af deltagernes oplevelser bygger således på interviewet, samtidig med at jeg 

indirekte vil inddrage mine umiddelbare iagttagelser under interviewet, og jeg håber gennem denne 

metodiske pluralisme at opnå en større pålidelighed i analysens konklusioner.  

Med hensyn til fortolkningen af det kvalitative forskningsinterview er denne 

karakteriseret ved hermeneutiske fortolkningsprocesser, der vil være præget af en cirkuleren, en 

kontinuerlig proces frem og tilbage mellem del og helhed, hvor de enkelte udtalelser sættes i 

relation til den sammenhæng, de indgår i i resten af interviewet. Denne fortolkningsproces bidrager 

til dannelsen af mønstre, som indgår i en sammenhængende helhed.  

Fortolkningen af deltagernes udsagn vil tage udgangspunkt i to analysemetoder: 

meningskondensering og meningsfortolkning (Kvale, 2001). Meningskondensering består af 

bestemmelse af de naturlige betydningsenheder, som deltageren udtrykker, altså temaer der 

umiddelbart indgår i det, personen siger. Disse betydningsenheder sættes derefter i forbindelse med 

undersøgelsens specifikke formål. Meningsfortolkning er karakteriseret ved en dybdegående 



fortolkning af informanternes udsagn og en rekontekstualisering af udsagnene inden for en bredere 

referenceramme. Problemet er, at dette indebærer, at mine fortolkningsprocesser er præget af, at jeg 

har et specifikt perspektiv på det, der undersøges, fx set i relation til eksisterende viden på området. 

Ydermere går jeg ud over det, der umiddelbart siges i interviewene med henblik på at udarbejde 

betydningsstrukturer og – relationer, som ikke umiddelbart fremtræder (Kvale 2001). 

 

Der er dog adskillige problemer ved anvendelsen af denne metode: 

Med hensyn til gyldighed og pålidelighed er der det problem, at min tolkning af 

deltagernes adfærd og udsagn altid vil være præget af min teoretiske forforståelse og egen 

”kulturelle” baggrund. Uanset hvor åben man er, hvor meget man prøver at lade sine forudanelser 

være i baggrunden, kan man ikke være neutral. Menneskets perception involverer altid selektion, og 

denne kan være med til at forudsige de teser, man allerede har. At beskrive et andet menneske 

bygger således på en social konstruktion ud fra vores egen kulturelle forståelse.  

Et andet problem er, at vi ikke kan tage en gensidig forståelse for givet, selv hvis 

interviewer og deltager kommer fra samme kultur. Forskerens forforståelse er måske ikke den 

samme som deltagerens, og vil i nogle tilfælde variere markant pga. forskelle i socioøkonomisk 

status, alder, køn osv. Det kan derfor forventes, at min samtale med deltagerne vil kompliceres af, at 

vi tilhører to forskellige kulturer og særligt af, at jeg taler og forstår ud fra en akademisk, 

psykologisk kode.   

Et andet problem mht. gyldighed og pålidelighed er, at mennesker godt ved, at de 

bliver interviewet, således at interviewsituationen også får betydning. Selve situationen er kunstig, 

idet interviewer og deltager ikke taler med hinanden på samme måde, som to personer, der har et 

nært indbyrdes forhold, som der er forskel på handling og holdning bl.a. mht., hvad der er socialt 

acceptabelt at sige, gøre og tænke. Desuden kan mange situationelle faktorer have betydning, fx kan 

det tænkes, at deltagerne vil forsøge at ”please” interviewer og svare det, personen tror, interviewer 

gerne vil høre. 

Det er således klart, at min undersøgelse ikke vil være generaliserbar. Primært på 

baggrund af metodens svagheder generelt, men også pga. det lave antal deltagere, der deltog i denne 

undersøgelse, samt at de ikke er repræsentative. Derfor kan man ikke konkludere, om deres udsagn 

er udtryk for en tendens eller tilfælde.  

 



Der findes således problemer med denne empiriske metode; jeg har alligevel i denne afhandling 

valgt at anvende det kvalitative forskningsinterview for at få et indblik i mænds kønsidentitet i 

forbindelse med testikelkræft, fordi dette er den mest egnede metode til at belyse min 

problemstilling. 



3.2 Metode 
Dette afsnit vil omhandle undersøgelsens udførelse, deltagere samt indsamling og behandling af 

data.  

 

3.2.1 Deltagere 
Deltagerne blev rekrutteret efter tilgængelighed, idet ikke andet var muligt. Kriteriet var blot, at det 

var mænd, der havde haft testikelkræft inden for de seneste 10 år.  

Jeg havde opslag oppe på Psykologisk Institut og Kræftens Bekæmpelse af flere 

omgange (se bilag 1). Derudover havde jeg en aftale med de ansatte på Kræftens Bekæmpelse om, 

at de ville opfordre til deltagelse i interviewet, hvis de havde kontakt med nogle med testikelkræft. 

Endelig havde jeg kontaktet Onkologisk Afdeling i Århus og Viborg per brev, hvor overlægen i 

Århus takkede nej pga. en anden igangværende undersøgelse, og Viborg hørte jeg aldrig fra.  

I min omgangskreds bad jeg desuden folk, der kendte nogen med testikelkræft om at 

spørge disse, om de var interesserede i, at jeg kontaktede dem. Heraf fik jeg kontakt med tre, som 

alle indvilligede i at deltage. En fjerde af dem, jeg forsøgte at kontakte, var dog død som følge af en 

fejlbehandling. Flere af deltagerne kendte desuden selv nogle, som havde haft testikelkræft, som de 

ville spørge, men der var ingen, der svarede tilbage.  

Endelig lavede jeg et opslag på hjemmesiden www.testikelcancer.com på Internettet 

(bilag 2), heraf fik jeg svar fra to, som indvilligede i at deltage. Rekrutteringen og interviewene har 

foregået løbende over 1½ år. 

 

Oversigt over deltagerne ses i nedenstående skema. Navnene er ændret så de alfabetisk afspejler 

den rækkefølge, de blev interviewet i: 

 



Tabel 3: 

 Anders Bo Christian David Erik 
Alder 27 31 29 36 43 
Uddannelse
/Job 

Læser 
humaniora/ 
Musiker og 
webmaster 

Økonom/forret-
ningsudvikler 

Håndværker 
og musiker 

Maskinarbejder 
og teknikum/ 
Selvstændig 

Naturviden-
skab/Gym-
nasielærer 

Civilstatus Parforhold Single Parforhold 
1 barn i 
vuggestue-
alderen  

Gift  
2 børn i 
skolealderen 

Gift 
3 børn i hhv. 
børnehave-, 
skole- og 
voksenalder 

Sygdoms-
forløb 

Operation Operation og 
kemo 

Operation  Operation og 
alvorlig 
ryglidelse 

Operation og 
kemo 

Interviewet 1½ år efter 5 år efter ½ år efter ½ år efter 1 år efter 
Rekrutteret 
via 

Bekendte Bekendte Bekendte Internettet Internettet 

Interview-
sted 

Kræftens 
Bekæmpelse 

Mødelokale på 
B’s arbejds-
plads 

Hjemme hos 
C 

Kræftens 
Bekæmpelse 

Hjemme hos 
interviewer 

 

Se uddybende fremstilling af deltagerne kan ses i bilag 3 

 

3.2.2 Procedure 
Deltagerne blev kontaktet telefonisk, og jeg informerede om, at det drejede sig om et interview af 

cirka 1-1½ times varighed, som omhandlede mænd og testikelkræft, mht. bl.a. hvordan de håndterer 

det at have kræft. Herefter aftalte vi at mødes, så vidt muligt et neutralt og uforstyrret sted, dette 

varierede dog afhængig af tid og sted (se skema ovenfor). 

Ved interviewet læste og underskrev deltageren en samtykkeerklæring (bilag 4), som 

informerer om brugen af interviewet, fortrolighed mm.. Herefter tændes minidiscoptageren og 

interviewet påbegyndes. Alle interviewene blev foretaget af undertegnede ud fra en på forhånd 

fastlagt interviewguide (bilag 5). 

Interviewguiden indeholdt spørgsmål om følgende:  

1) Demografi: Alder, civilstatus, uddannelse, erhverv. 

2) Sygdom: Opdagelse, diagnosticering, behandling. 

3) Emotionelle reaktioner: Reaktioner, depression, angst. 



4) Coping: Egen coping, aktiv, passiv, kampgejst, hjælpeløshed/håbløshed, ængstelig 

optagethed, fatalisme, undvigelse. 

5) Social støtte: Kilder, kvantitet og kvalitet. 

6) Kønsidentitet: Maskulinitet, seksualitet, kropsbillede. 

7) Diverse: Fremtid, ønsker, evt., oplevelse af interviewet. 

Afslutningsvis blev der lagt op til fri snak, mens minidiscen stadig optog. Her spurgte jeg bl.a. til 

eventuelle hypoteser, jeg havde genereret under interviewet, og deltagerne fik mulighed for at 

kommentere disse og få svar på eventuelle spørgsmål. 

Efter hvert interview lavede jeg en subjektiv scoring mht. oplevet emotionel 

fremtrædelse (vredladenhed mm.) og oplevet copingbrug; disse indgår ikke direkte i denne 

afhandling, men har fungeret som personlige noter for bedre at huske det umiddelbare indtryk, som 

herefter indirekte er indgået i min analyse. 

 

3.2.3 Bearbejdning af data 
Efter endt interview blev minidiscene lagt ind på en computer og omformet til MP3-filer, så disse 

kan afspilles via transskriberingsprogrammet Express Scribe. Transskriberingerne blev foretaget 

løbende og blev alle forestået af undertegnede. Langt størstedelen af hvert interview blev 

transskriberet bortset fra irrelevant snak i slutningen af interviewet, ligesom dele af Eriks interview 

blev afkortet, fordi nogle af emnerne ikke var relevante i forhold til den efterfølgende analyse, fx 

medicinsk beskrivelse af medpatients eksperimentelle behandling. 

Herefter blev transskriberingsudskrifterne læst igennem ad flere omgange, hvorudfra 

jeg kondenserede og fortolkede dette til følgende temaer: Sygdomsforløb, emotionel reaktion, 

coping, social støtte, maskulinitet, distancering, kræftens betydning (benefit-finding) og diverse.  

Resultaterne vil blive fremført ud fra både generelle og individuelle tendenser, disse 

vil blive søgt begrundet ud fra citater (se koder i bilag 6) og efterfølgende diskuteret: 



3.3 Resultater 
Jeg vil i dette afsnit søge at systematisere den opsamlede viden fra interviewene i hovedtemaer: 

Coping (herunder humor og meningstilskrivelse), social støtte, kønsidentitet (herunder maskulinitet, 

krop og seksualitet), som på baggrund af det teoretiske afsnit redegørelse og diskussion findes 

relevante for problemfeltet. 

Indledningsvist vil jeg dog gennemgå deltagernes emotionelle reaktioner for på den måde at give et 

indblik i baggrunden for deres oplevelser, en nærmere gennemgang af de enkelte deltageres 

personlige historier findes i bilag 3. 

 

3.3.1 Emotionel reaktion 
Mændene beskriver alle den umiddelbare reaktion som chok, de fleste beskriver også momentan 

gråd. Anders fortæller således om situationen, hvor lægen overbringer diagnosen: 

”Jeg lyttede ikke særlig godt efter, jeg koncentrerede mig bare om at være iskold, for han 

skulle bare overhovedet ikke se, at det påvirkede mig – hvilket selvfølgelig var helt vildt 

åndssvagt. Men jeg synes bare, at han havde været så utrolig upædagogisk og åndssvag, at 

jeg tænkte, at han skulle i hvert fald ikke mærke, at jeg tænkte noget særligt om det (…) Og så 

kom jeg ud, og så ringede jeg til min mor, og så tudede jeg bare helt afsindigt”. (Anders) 
Mange oplever en følelse af uvirkelighed og én beskriver at se sit liv passere forbi.  

”Det var sådan en fuldstændig surrealistisk tanke. Jeg kan huske nogle af de tanker, 

da jeg kørte hjem derude fra: Det var nærmest sådan flash back-agtige perioder af ens liv.” 

(Bo) 

Alle forbinder kræftdiagnosen med død og allerede på det tidspunkt planlægger flere (David og 

Erik), hvordan de skal begå selvmord i tilfælde af spredning: 

”Hvis det her det er kræft, og jeg skal dø af det, så stopper jeg det sgu selv. Det har jeg hele 

tiden vidst, og det ved jeg stadigvæk, måske mere end nogensinde (Efter at have set sin moder 

dø af kræft) (…) Det handler meget om, at dem der finder en, skal finde noget ordentligt, 

så…” (Erik)  

Der er dog én, der oplever, at han ikke havde nogen stærk emotionel reaktion, men i stedet skulle 

trøste dem omkring ham: 

”Det er jo mig der er syg, hvorfor skal jeg trøste de andre”. (Christian) 

I interviewet spørger jeg til depressive symptomer, som flere af dem kan nikke genkendende til i de 

første par uger, hvor de fleste især beskriver emotionelle udsving:  



”Det var værst den første uge. Der kunne jeg græde en hel uge faktisk, men til sidst, så orker 

du heller ikke at græde længere, men så blev det lidt mere depressivt, vil jeg sige. Så kan du 

godt have en okay dag, og en anden dag er det en lortedag. Det er denne her sinuskurve man 

kommer ind i (…) men hvor jeg ligesom er begyndt at kunne se lyset igen” (David) 

Dog afviser Bo og Christian at have haft det svært. Christian siger fx: 

 ”Det tog ikke hårdt på mig – på det tidspunkt. Der gik faktisk lang tid før jeg fik en reaktion. 

Men jeg har ikke på noget tidspunkt fået den der eeeerh (nedladende grådlyd) – bryde 

sammen. Og jeg ved heller ikke om den kommer”(Christian)  

Med hensyn til angstlignende symptomer er der ingen, der svarer positivt herpå. 

 

Det er vigtigt for deltagerne at understrege betydningen af, at det er testikelkræft, de har, og ikke 

kræft generelt pga. den gode overlevelsesprocent. Blandt andet fortæller Erik her om betydningen af 

at have testikelkræft: 

”Statistikkerne er jo gode, og de betyder utroligt meget for testikelkræftpatienter. Det var det 

første, jeg fik at vide oppe på Kræftafdelingen i Århus: ”Du er jo heldig!””(Erik)  

David fortæller ligeledes, hvordan han reagerer, da konen opfordrer ham til at tage ind til et 

arrangement på Kræftens Bekæmpelse: 

””Nej, det skal jeg ikke. Jeg vil ikke ind og sidde der sammen med en masse syge mennesker, 

for jeg er jo slet ikke syg, jeg har kun testikelkræft”. Også det med at komme op på 

Onkologisk Afdeling og se alle de der mennesker, som er virkelig syge, og så tænker man ”Nej 

hold kæft mand, hvis det er mig…”. Så hellere holde en distance, for du er jo ikke syg! Og 

testikelkræft er jo i den gode ende, så der ser man jo ikke de der, for de vil ikke sættes i bås 

med de andre” (David) 

Omvendt fortæller han, at han synes, at alle burde komme til en psykolog umiddelbart efter 

diagnosticeringen, gerne uden at fortælle mændene om personens arbejdstitel. Desuden foreslår han, 

at hvis folk som han skulle ”lokkes” ind på Kræftens Bekæmpelse, så man derigennem kommer 

derind og møder psykologer og andre i samme situation, selvom det ”kun” er testikelkræft på anden 

måde end traditionel vis; han foreslår en temaaften om fx kræft og vinsmagning.. 

 

Overordnet set oplever de fleste diagnosen som et stort chok, bl.a. fordi ordet kræft generelt 

forbindes med død. Mange reagerer med krise- og sorglignende reaktioner, men én afviser at have 

haft det svært. Der er dog ingen, der beskriver tegn på decideret depression, men flere har 

depressionslignende symptomer. 

 



3.3.2 Coping 
For at undersøge deltagernes copingbrug har jeg valgt at spørge dem selv for at få deres oplevelse 

heraf i stedet for at anvende et spørgeskema, som måske kunne have givet et mere præcist billede 

af, hvad de reelt gjorde.  

Først spurgte jeg dem om, hvordan de selv beskriver, hvorledes de ”coper” med 

sygdommen, og efterfølgende bad jeg dem forholde sig til nogle af de kræftspecifikke 

copingformer: 

Tabel 4: 
 Anders Bo Christian David Erik 
Egen 
beskrivelse 
af coping 

Ved ikke Gøre ting, der 
gør en glad 

Holde sig i 
gang 

Søge 
information 
og bruge 
hjemmeside 

Blive 
”klinisk” 

Kræftspecifik 
coping: 
Aktiv 

Ja, sætte sig 
ind i tingene 

Ja, ikke 
passiv, ingen 
fortien 

Ja, for at 
komme videre 

Ja, træne og 
skrive dagbog 

Ja, læse, 
spørge og 
presse på 

Kampgejst Ja Ja Ja Nej, ikke i 
starten, men ja 
til bagefter 

Ja 

Håbløshed Nej Nej  Nej, har hele 
tiden været 
under kontrol 

Ja, i de første 
2 uger, 
planlagde 
selvmord 

Nej 

Ængstelig 
optagethed 

Nej  Nej  Nej, det klarer 
hospitalet, 
ryger og 
drikker stadig 

Intet svar  Intet svar  

Fatalisme Nej Nej Nej Nej Nej 
Undvigelse Nej  Nej Nej Nej  Nej 
Humor Ja, både med 

venner og 
familie 

Nej Ja, primært 
venners behov 

Ja, bruger det 
i mange 
sammen-
hænge, også 
ifm med 
ryglidelse 

Ja, især på 
hospitalet. 

Menings-
tilskrivelse 

Ja, få mere ud 
af livet 

Ja, lært, hvad 
der er vigtigt i 
hans liv 

Nej Ja, familie 
vigtigere end 
arbejde 

Ja, familie 
vigtigere end 
arbejde 

 

Egen beskrivelse af coping: Adspurgt hvilke strategier, de har brugt for at håndtere den stress, 

kræften har medført, svarer de således: Bo fortæller, at han har sørget for at tænke positivt og gøre 

ting, der gør ham glad, Christian, at holde sig i gang, og David, at søge information samt at søge 



støtte ved at anvende en hjemmeside for testikelkræftramte. Erik fortæller, at han håndterede det 

ved at blive ”klinisk”, ved at læse alle lægebøger og forskningsartikler inden for området, stille 

kritiske spørgsmål til behandlingen, og ved indlæggelserne at overtage flere af personalets 

funktioner i forhold til sine medpatienter for på den måde at ”vise overskud”. Anders kan ikke svare 

på, hvad han selv har gjort. 

 

Kræftspecifikke copingformer: Adspurgt, om de kan genkende sig i de efterfølgende beskrevne 

mestringsstrategier, svarer de følgende: 

Generelt beskriver deltagerne nogle aktive, adfærdsmæssige copingstrategier, dels ved 

at holde sig i gang og dels ved at søge information.  Herudover svarer de alle ja til at have oplevet 

kampgejst, på nær David, som oplevede at han var modløs i starten og først senere oplevede 

kampgejst. 

Med hensyn til håbløshed, fatalisme, undvigelse og ængstelig optagethed svarer de 

alle nej, på nær David, der siger at han oplevede håbløshed i de første 2 uger.  

Med hensyn undvigelse fortæller Bo dog at have valgt at undgå at få besked om 

eventuel infertilitet. Desuden har David undgået at fortælle sine børn om, at han havde kræft, selv 

efter at hans kone havde rådført sig med Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning, der anbefalede 

at fortælle det. David har i stedet valgt at undskylde sin træthed med ryglidelsen: 

”(Den ældste) er sådan en rigtig tænker og tænker meget over det med død og ødelæggelse. 

Så det vil jeg simpelthen ikke give ham – ikke før han bliver lidt ældre. Så kan vi sidde og 

snakke om, ”Årh, det har jeg da haft det der, det er sgu da ikke noget” (griner). Og til den tid, 

så kan det jo være, de helbreder det (…) Så om 10 år, så er han 19 og så kan han i hvert fald 

forstå det – det kan han nok også når han er 14 eller 15, men … Han skal ikke tænke på det, 

han skal bare tonse derudaf med sine legesager. (Om de har mærket det?) Nej, det tror jeg 

sgu ikke, de har (…) For jeg blev jo hjemme, og de kom stadig i skole, og så havde jeg fået 

tudet af, til de kom. Så han synes jo godt nok ”Årh, du putter godt nok meget i øjeblikket”, det 

kunne han godt se, ”Det er simpelthen fordi I er så søde” (griner)” (David) 

Erik har valgt at være åben og fortælle sine hjemmeboende børn det på en alderssvarende måde. 

Christians barn og Eriks voksne barn nævnes ikke. 

Alle afviser ligeledes den ængstelige optagethed, men Anders, Bo og Erik beskriver 

andre steder i interviewene, at de oplever, at deres kropsoplevelse er ændret, og at de fokuserer 

meget på dens signaler: 



”Jeg har også haft nogle gange undervejs, hvor jeg – jeg er blevet nervøs! For man bliver 

mere opmærksom på ens krop, og ens krop den udsender bare nogle mærkelige signaler en 

gang i mellem. Det gør den altså bare – uafhængigt af om der er noget, eller der ikke er noget 

galt med den. Og så er jeg en gang imellem gået over og sagt ”Ved I hvad, jeg er nervøs, kan 

I ikke lige tage en blodprøve på mig? Kan I ikke lige tjekke? Hvad med det her, er der noget 

galt, eller er det helt normalt?””(Bo) 

Ligeledes beskriver Bo og David at have ændret deres kostvaner, David og Erik er holdt op med at 

ryge og David er begyndt at motionere.  

Christian svarer modsat, at han ikke er optaget af sin krop og sit helbred: 

”Det kommer helt automatisk fra hospitalets side (…) Der ryger jo lidt indenbords en gang i 

mellem (peger rundt på de mange tomme ølflasker i køkkenet) (…) Men altså, mit levertal er i 

orden, og de kunne ikke se på mine lunger at jeg har røget, selv om jeg har røget, selv om jeg 

også er astmatiker. Så det skulle ikke være for kræftens skyld, hvis jeg skulle stoppe. Det 

skulle være for astmaens. Nej, det har jeg sgu ikke gjort noget ekstraordinært ud af (griner)” 

(Christian). 

Generelt kan man sige, at deltagerne primært svarer ja til de strategier, der klinger positivt, frem for 

dem, der klinger negativt. 

 

Humor: Med hensyn til humor svarer alle på nær Bo ja til at bruge humor. Anders siger for 

eksempel:  

”Det gjorde jeg jo allerede en måned efter det hele var overstået. Så jeg har været sådan 

hurtigt ude med at have et let distanceret forhold til det… På den ene side – for som jeg sagde 

før, så er der selvfølgelig en masse ting, der har påvirket mig meget, og jeg har været ked af 

det (…) Altså, jeg kan godt følge ordet ”at distancere sig fra det”, fordi det måske i bund og 

grund er det, man gør, men sådan føler jeg det bare ikke. Det har ikke været et middel til at 

lade være med at tænke på det, eller slippe væk fra det.  

Jeg tror i virkeligheden, at humor i rigtig mange tilfælde kan være med til at konkretisere en 

masse ting, (…) Det er måske sådan, at hvis folk synes det i bund og grund er akavet at snakke 

om, så kan man altid gøre grin med det, for så er det lidt lettere (…) Det har aldrig været kun 

sjovt eller kun alvorligt. Jeg synes egentlig bare, det har været et element i måden, jeg har 

snakket med folk om det på… Men et godt element, for det er en sjov tilgang til ting, når man 

taler om det i humoristiske vendinger” (Anders).  



Anders, David og Erik kommer alle med konkrete historier om, hvordan de har brugt humoren. 

Christian fortæller primært om, at vennerne har brugt humor, og kommer ikke med nogen 

eksempler. Men Anders fortæller bl.a.:  

”Når jeg skræller en mandarin, så skræller jeg på en bestemt måde - ikke at det er særligt 

svært – så det ligner to testikler (griner), og så kunne jeg skrælle den og så sige ”Nå, nej” og 

så rive den ene af ”Så nu passer den”. Det synes jeg jo selv er hylemorsomt (griner)”(Anders) 

David fortæller bl.a.: 

”Jeg købte jo ny cykel i den forbindelse (ville i form efter kræften), og så fortalte jeg ham 

oppe i cykelforretningen, at det var fordi, jeg havde fået konstateret sådan noget der (…) og 

jeg skulle have en saddel, og det var sådan en meget tynd en, sådan en racersadel, og så var 

der sådan et hul i midten, og så sagde jeg ”Kan jeg ikke få sat det lidt til højre?” (griner)” 

(David) 

Erik er den, der kommer med flest eksempler på brugen af humor. Alle eksemplerne kommer fra 

hans tid på hospitalet, fx har han i forbindelse med efterbehandlingen lavet en T-shirt til hver dag 

med forskellige slogans, fx: 

”Hej, jeg hedder (cpr-nummer), men du må godt kalde mig Erik”(Erik) 

fordi han vidste, at han skulle sige sit cpr-nummer mange gange. Eller 

”Det man får, det hedder BEP, det er en forkortelse for de 3 stoffer, så jeg skrev en der hed 

”Bajer, Ecstacy og Pot – er det rene gift” og ”Lidt kræft har man jo altid” og ”Kræft er 

noget lort, men det skaber mange arbejdspladser” og ”Kemo er godt, kemo virker - men det 

er sjovere at springe i faldskærm”, og et eller andet med ”Økologien er sat på stand by – nu 

skal der kemo til” og så varemærker ”Round Up” og et andet kemikalie ”Jo tak, jeg har det 

godt – altså bortset fra (en stribe bivirkninger)”. Pjat og fis, ikke, det var min måde, ikke?” 

(Erik) 

Anders foreslår desuden, at der burde laves informationskampagner, som anvender den 

humoristiske tilgang, fx ved at opfordre mænd til at undersøge sig selv med slogans som ”tag jer på 

klodserne” eller lignende, da han mener, at denne tilgang vil gå mere ind end mere seriøst anlagte 

kampagner. 

De fleste af deltagerne har altså brugt humor i større eller mindre grad, mens Bo omvendt siger: 

”Altså, jeg har et relativt afslappet forhold til det (at have haft kræft), men… jeg synes ikke, 

det på nogen måde er humoristisk (…) Dem, jeg har talt med – og jeg har talt med mange om 

det, for alle ved, at jeg har haft det – det er på den måde, som jeg taler med dig om det, og det 

synes jeg sgu ikke er humoristisk. Det er sådan, at det er sgu en personlig ting, og jeg har fået 

fjernet en testikel, det har jeg ikke nogen men af overhovedet, tværtimod vil jeg nærmest sige 



(griner). Men at bruge humor omkring det, nej, det synes jeg fandeme ikke. Det tror jeg ikke, 

at jeg ville bryde mig om (…) Altså hvorfor fanden det lige pludselig skulle blive sjovt?”(Bo). 

 

Benefit-finding: Alle deltagerne på nær Christian beskriver, at deres oplevelse af livet har ændret 

sig efter kræft. Mange af dem beskriver således ”fordele” ved at have haft kræft, hvor de tilskriver 

mening til deres sygdom.  

Anders nævner bl.a., at han sætter større pris på tingene: 

”Jeg tror måske, jeg har fået en tendens til virkelig at ville have meget ud af tingene. Denne 

her floskel med, at ”Man lever kun én gang ”, og ”Man skal nyde øjeblikket, mens det er der” 

og alt det dér ballade. Det bliver, uanset om man vil det eller ej, sat på spidsen i sådan en 

situation, og man kommer til at tænke over at få det bedste ud af tingene. Det er ikke sikkert, 

at jeg altid efterlever det, men jeg tænker over det (…) Når man lige bliver konfronteret med, 

at man muligvis er død om ganske snart. Det er en ret stor ting. Og det var ret besynderligt. 

Men også måske ret livsbekræftende i virkeligheden… At tænke igennem. Jeg ved sgu ikke – 

det er jo nok en kliché, men man sætter større pris på det, man har, når man lige pludselig 

står over for at miste det hele” (Anders) 

Med hensyn til overvejelser omkring fremtiden, hvor han snart er færdig med sin uddannelse, men 

gerne vil spille mere musik, og kæresten presser på for at få børn, siger han 

”Men jeg tror, at fordi jeg har oplevet det her, så tror jeg, at jeg tænker, at jeg simpelthen 

bliver nødt til at prøve det, jeg brænder for inderst inde. Det kan simpelthen ikke være 

anderledes” (Anders) 

Bo fortæller, at han oplever, at han er blevet et bedre menneske 

”Jeg ville ikke ønske for min værste fjende, at han skulle igennem det samme som mig, som 

det der forløb, for det var bare frygteligt (…) Men til gengæld lærte jeg jo nok nogle ting af 

det. Det ændrede mit syn på en masse andre ting: Hvad det er, man skal sætte pris på her i 

tilværelsen, og hvad det er, der er relativt lige meget. Hvad der er et problem, og hvad der 

ikke er et problem (…) Det syn på tilværelsen, jeg havde lige bagefter, det tror jeg er et ret 

sundt syn på tilværelsen, og det skal jeg bare en gang i mellem tage mig selv i og sige: ”Det 

dér, det er det rigtige syn på tilværelsen!” (…) Jeg skal ikke ind i den der vante gænge i en 

branche, som jeg er i: Arbejde, arbejde, arbejde. Tjene mange penge osv.. Fokusere med et 

meget fremadrettet blik og den type ting. Der kan jeg da se, at nogle af de valg, jeg har truffet, 

bagefter, de er præget af det syn, jeg havde på tilværelsen bagefter. Det synes jeg er meget 

værdifuldt faktisk” (Bo) 



David og Erik fortæller ligeledes begge, at deres prioriteringer har ændret sig, fx i forhold til 

arbejde, hvorimod deres familie er blevet af større betydning. David siger fx: 

”Før operationen har jeg vurderet mig selv, hvor jeg vil sige: Jeg forsørger min familie. Jeg 

er – ikke familiens overhoved, for det er jeg ikke – men jeg er forsørgeren, og det er mig, der 

trækker læsset. Sådan sagde jeg før. Nu siger jeg nok i højere grad, at en rigtig mand han 

giver plads til individet, så det kan udfolde sig og blomstre i de omgivelser, som vi nu har. Og 

jeg vil sige, at min tolerancetærskel er blevet meget større på mine børns vegne (…) Så gør 

plads, det er det, det handler om, og så at leve i harmoni – det lyder så rosenrødt, men det er 

sgu rigtigt, har jeg fundet ud af.”(David) 

Alle på nær Christian understreger altså, at det har været af stor betydning for deres forståelse af, 

hvad der er vigtigt i livet, og at de ikke ville have været foruden. For Christian har det omvendt 

været vigtigt at vende tilbage til livet, som det var før, for på den måde at komme videre. Mange af 

dem undskylder sig med, at det lyder som en floskel, kliche eller for rosenrødt. Men flere siger 

også, at netop denne oplevelse har været af betydning for deres valg om at deltage i denne 

undersøgelse, fordi de gerne vil hjælpe andre. 

 

Samlet set kan man sige, at deltagerne anvender et bredt spektrum af copingstrategier for at 

håndtere det at få testikelkræft, hvor de især er aktive og handlende i forhold til problemerne, fx ved 

at søge information og gøre noget for at forbedre helbredet. Samtidig bruger de fleste af dem humor 

for på den måde at kunne snakke med andre på en ”let” måde. 

 

3.3.3 Alder 
Aldersmæssigt fordeler deltagerne sig fra 27 til 43 år ved interviewtidspunktet. For de fleste er det 

cirka et år siden, men for Bo er det 5 år siden, da han fik testikelkræft som 26-årig. Selvom det ikke 

umiddelbart er muligt at generalisere ud fra så få deltagere, tyder resultaterne på, at man kan 

argumentere for, at alder kan en væsentlig faktor mht. reaktionen på at få testikelkræft. Jeg vil her 

prøve at sammenstille deltagerne i grupperne:  

1) De yngre mænd: Anders (27), Bo (31) og Christian (29)  

2) De midaldrende mænd: David (36)og Erik (43) 

 



For de yngre deltagere har det tilsyneladende fyldt meget at miste en testikel. Anders og Christian 

fremhæver desuden om betydningen af humor, for at vennerne kan snakke med om det. Også 

vennerne er fremhævet som havende meget betydning i  

Med hensyn til maskulinitet svarer alle deltagerne positivt i forhold til, om de opfatter 

sig selv som en del af det traditionelle mandebillede, men nogle af de yngre (Anders og Christian) 

tager samtidig også nogle forbehold, så man kan argumentere for, at de yngste har et knapt så 

traditionelt mandebillede i forhold til de andre deltagere. Det er dog svært at generalisere ud fra så 

få deltagere, så det kunne være interessant at undersøge nærmere. 

 

Omvendt ser man en tendens til, at David og Erik, som kan karakteriseres som de midaldrende 

mænd, ikke fokuserer så meget på kroppens ydre, til gengæld går de mere op i at forbedre deres 

helbred ved at dyrke motion, spise sundere, holde op med at ryge og skaffe information om sygdom 

og sundhed. Desuden er de begge involveret i netværket med andre testikelkræftramte på 

Internettet.  

Generelt har især David og Erik været meget handlekraftige i deres sygdomsforløb. 

De har fx bedt om at blive behandlet på et bestemt centralt sygehus af en bestemt læge, og de går 

aktivt ind i at forholde sig til håndteringen af deres behandling, ligesom de forholder sig mere 

kritisk og engageret i forhold til sygehuspolitik. Det skal dog siges, at de tre yngste automatisk har 

tilhørt et stort, centralt sygehus, og at de heller ikke på samme måde har oplevet ventetid og måske 

derfor ikke har været nødsaget til at tage kampen op.  

David og Erik er desuden de eneste af deltagerne, der direkte nævner at have overvejet 

selvmord i forløbet. Begge begrunder det med, at de ikke vil ligge passivt og sygne hen, så vil de 

hellere gøre noget aktivt ved det. 

 

Der ser således ud til at være aldersmæssige forskelle. Spørgsmålet er, om den tilsyneladende 

forskel mellem de to aldersgrupper hænger sammen med forskellen i livsomstændigheder snarere 

end selve alderen, således at det at have skabt en karriere, stiftet familie og have været længe 

sammen med deres partner har en større betydning end selve alderen. Omvendt kunne man dog også 

forestille sig, at der kan være tale om en decideret generationsforskel bl.a. mht. relationen til den 

traditionelle maskuline kønsidentitet. Se diskussion heraf i afsnit 3.4.3 

 



3.3.4 Social støtte 
Adspurgt, om de har oplevet støtte fra omgivelserne, svarer alle ja. Oftest har det været partneren, 

der har været vigtigst, og de beskriver, hvorledes hun var der for dem og trådte i karakter mht. det 

praktiske. Erik siger dog samtidigt, om hvem der har betydet mest: 

”Det har jeg selv (griner). Ja, jeg har selv betydet mest for mig. Det har jeg, fordi jeg har 

taget ansvar og gjort en forskel, og jeg føler også, at jeg har kunnet rykke tingene lidt. 

Støttemæssigt… Jeg har lukket folk ind i et eller andet omfang, men styret”(Erik) 

For Bo, som var single, og Anders har det været forældrene, der har haft størst betydning.  

Vennerne nævnes primært af de tre yngste deltagere (Anders, Christian og Bo), 

hvorimod David og Erik beskriver, at forholdet til vennerne ofte blev lidt akavet. Desuden 

fremhæver flere, at der var stor forskel på folks reaktion: 

”Man kan dele folk ind i 3 kategorier, og det gælder både familie, venner og kolleger: Dem, 

som siger: ”Det var da forfærdeligt, hvad kan jeg gøre, sig til døgnet rundt”. Dem, som stiller 

sig op lige ved siden af, måske et ½ skridt tilbage, får lidt våde øjne og kigger, og som slet 

ikke kan håndtere det, men viser de er der, og så dem, der løber skrigende bort.”(Erik) 

Adspurgt om de har oplevet noget negativt, svarer alle dog nej, på nær Christian, som følte, at han 

skulle tage sig af andre (mor, kæreste og kammerat), frem for at blive taget hånd om.  

De professionelles rolle fremhæves kun, efter jeg spurgte direkte hertil. Her 

fremhæves det, hvis de har gjort noget, som opleves personligt og uden for de traditionelle roller, fx 

en personlig snak med en læge (Christian), eller at lave sjov med sygeplejerskerne på afdelingen 

(Bo, Christian og Erik). Ellers fremhæves de professionelle kun spontant af alle i forbindelse med 

dårlige oplevelser, det gælder især den, der udførte ultralydsskanningen og overbragte nyheden, 

men også en praktiserende læge, der overså kræften (David). 

 

Generelt beskriver deltagerne altså at have glæde af den støtte, som omgivelserne kan give. Det har 

primært været partneren og familien, der nævnes, men også venner kan være en god hjælp. Dog 

understreger flere af dem, at de har klaret problemerne selv. 

 

3.3.5 Kønsidentitet 
Deltagernes oplevelse af egen kønsidentitet kan ses ud fra deres beskrivelse af maskulinitet, 

seksualitet og kropsbillede 



Maskulinitet: I interviewet bad jeg først deltagerne beskrive, hvad det vil sige for dem at være 

mænd, og herefter, hvordan de forholdt sig til min definition af den traditionelle maskuline 

kønsidentitet.  

Tabel 5: 

 Anders Bo Christian David Erik 
Egen 
beskrivelse af 
maskulinitet 

Spektrum 
mellem dybt 
homoseksuel 
og en rå børste 

Ingen beskri-
velse 
 

Fedt tøj, en 
stor bil, kort 
hår og 
skægstubbe 
samt hans 
stemme 

Velfungerend
e, familiens 
forsørger, 
samt give 
plads til 
individerne i 
familien 

Det at vide, at 
man kan score 

Traditionel 
maskulinitet: 
Selvstændig 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Stærk og 
udholdende 

Ja, men ikke 
naivt (i 
modsætning 
til sin far) 

Ja Ja Ja Ja, men synes 
han ”falder 
igennem”, 
fordi han 
græder 

Beskyttende Ja Ja Ja, men dette 
gælder også 
hans partner 

Ja Ja 

Handlende Ja, er blevet 
bedre, 
tidligere mere 
passiv 

Ja Ja Ja, men dette 
gælder også 
hans partner 

Ja 

 

Deltagerne komme med meget forskellige beskrivelser af, hvad de selv forstår som maskulint. 

Anders siger, at han ligger på et spektrum mellem dybt homoseksuel og en rå børste, samtidig med 

at han er meget praktisk, fx at lave mad og sy knapper i, men omvendt elsker han at være ombejlet 

musiker, når han er ude at spille. Christian beskriver det mere som nogle ydre ting i form af fedt tøj, 

en stor bil samt kort hår og skægstubbe, hvor det mest maskuline ved ham selv er hans stemme. 

David beskriver sig selv som mand, før han fik kræft, som velfungerende, og som familiens 

forsørger, og ham der trækker læsset, nu er det vigtigere for ham, at en mand giver plads til at 

individerne i familien kan blomstre. Erik siger jokende, at han kun er halvt så meget mand, men 

omvendt, at netop kræften har været med til at gøre ham endnu mere mand (ligesom ekstremsport 

og et job med mange unge kvinder). Bo beskriver ikke sig selv direkte. 

 



Til min definition af den traditionelle maskuline kønsidentitet som ”selvstændig, stærk, beskyttende 

i forhold til familien og handlende i forhold til problemer”, medgiver de fleste, at dette også passer 

på dem. Bo er den, der tilsyneladende ser sig selv som mest maskulin, idet han prompte svarer ”Ja, 

til det hele!”. Erik ser også sig selv som meget maskulin, men synes dog, han falder igennem, fordi 

han har nemt ved at græde. Christian og David synes også, de er meget maskuline, men 

argumenterer desuden for, at karakteristika som henholdsvis beskyttende over for sin familie og 

handlende lige såvel kan passe på deres partner som dem selv. Anders siger desuden, at nok er han 

stærk og udholdende, men ikke naivt (refererer her til sin fars sygdom, som han gik længe med, før 

han gik til læge), og det med at være handlende er noget, han er blevet bedre til.  

 

De fleste siger desuden spontant, at de i en periode har følt sig som mindre mand pga. sygdommen, 

men at det ikke er noget, de tænker så meget over nu. Desuden beskriver de, at deres værdier har 

ændret sig fra fokus på arbejde og tjene penge til fokus på familiens trivsel. 

 

Generelt er mændenes egne definitioner af deres maskulinitet meget blandede, hvor nogle er meget 

komplekse, mens andre fokuserer på mere ydre, konkrete ting. De fleste ser også sig selv i den 

traditionelle maskuline kønsidentitet, men nuancerer gerne billedet lidt. 

 Maskuliniteten kommer altså i fokus i forbindelse med testikelkræft, men oplevelsen 

af egen maskulinitet er ikke nødvendigvis faldende. 

 

Seksualitet: Alle beskriver at have været spændte på, hvordan det ville være at komme i gang igen, 

og de fleste beskriver, at det har været vigtigt for dem at bevise over for sig selv, at deres seksualitet 

fungerer endnu.  

”I starten var det lidt en kamp med mig, som jeg havde med mig selv. ”Jeg kan, jeg kan, jeg 

kan!””(Christian). 

De har ofte været nødt til at starte lidt blidere, end de plejer, pga. ømhed, men ellers har de fleste 

ikke haft større problemer (Anders, Christian, David og Erik). Flere beskriver dog, at de har tænkt 

over, hvordan det ville være, hvis de skulle være sammen med en anden end deres faste partner 

(Anders og Erik). 

 

Bo har i kraft af sin singlestatus oplevet skiftende partnere. Han fortæller, at han synes, at han bliver 

nødt til at fortælle det hver gang, men at pigerne er ret ligeglade:  



”Jeg er nødt til, hver eneste gang jeg møder en ny pige, og hun får hænderne de rigtige steder 

hen, så bliver man nødt til at sige: ”Du skal i øvrigt lige være opmærksom på, at jeg kun har 

én testikel”, og de siger ”Nå, og hvad så”… Jeg siger det hver gang (…) Standardvaren er jo 

at have to.” (Bo) 

Pigernes accept tilskrives den positive medieeksponering af Ebbe Sand og Lance Armstrongs 

sygdomsforløb, som også flere af de andre deltagere nævner. Bo er den eneste, der beskriver at have 

haft problemer med rejsning:  

”Og der var en periode lige umiddelbart bagefter, hvor det bare ikke virkede. Jeg havde slet 

ikke kontrol over det, altså (griner forlegent), når jeg gerne ville have rejsning, så var der 

ikke rejsning, og andre gange så forsvandt den i løbet af – og jeg tror, det var pga. kemoen. 

Og igen, så gik jeg direkte op på sygehuset, og så sagde jeg: ”Det virker ikke” (banker i 

bordet). Og så sagde de: ”Tag det nu roligt, det er helt normalt, det er bivirkninger efter 

kemoen, det kan tage op til et halvt år”(Bo) 

Men bivirkningen forsvinder efter kort tid. Bo fortæller i den sammenhæng, at det var rart, at dette 

skete med en daværende kæreste, da det ellers nok havde været sværere at håndtere. 

Deltagerne beskriver ofte at være blevet spurgt om rejsningsproblemer af især vennerne, men har 

ikke modtaget megen information herom fra behandlingssystemet. 

 

Generelt beskriver mændene altså, at det var vigtigt for dem at genoptage deres seksualliv, men at 

det for de fleste har været relativt upåvirket. 

 

Kropsbillede: Alle deltagerne beskriver, at deres oplevelse af egen krop har ændret sig, især pga. at 

have mistet en testikel:  

”Der er en mærkbar forandring i min krop. Altså, når jeg kigger ned ad mig selv, så har jeg 

et ar, og jeg mangler en testikel. Det er lige til at have med at gøre. Så jeg bliver mindet om 

det hele tiden. Og det lever jeg jo bare med!”(Anders) 

De mener dog ikke, at det er noget, de tænker over fx i forbindelse med omklædning. Derudover er 

de blevet mere opmærksomme og usikre på kroppens signaler, hvilket især for Bo medfører oftere 

lægebesøg. 

”Ens krop giver jo nogle signaler en gang imellem, og langt de fleste af de signaler, den giver 

er bare noget ubetydeligt et eller andet, men når man har haft sådan en sygdom, så begynder 

man at spekulere på nogle andre ting”.(Bo) 

 

Flere beskriver spontant, at de føler, at deres mandighed er ændret efter at have mistet en testikel,  



”Og det er jo det, der betegner en mand, det er jo tissemanden. Så… det var det i hvert fald 

for mig, der var det fandeme svært at forholde sig til. Jeg følte, at det var noget af min 

mandlighed, der røg” (Christian) 

”I ain’t half the man I used to be! Har jeg skrevet (griner). Jeg tror, det var derfor, jeg gjorde 

så meget, som jeg kunne, jeg kunne ikke bare læne mig tilbage…”(Erik) 

men når jeg spørger ind til det, forklarer de, at det kun var i starten.  

”I starten havde jeg rigtig svært ved at forholde mig til det. Men det er jo også klart: det er 28 

år, jeg har haft begge testikler og mærket på dem hver dag. Så jeg synes i starten, at der røg 

et eller andet, men det, der forsvandt, synes jeg er kommet tilbage igen… I dag føler jeg mig 

sgu ikke mindre mand, men det gjorde jeg sgu i starten” (Christian) 

Deltagerne fortæller således, at det er en gængs opfattelse blandt mænd, at mandens identitet sidder 

i skridtet. Alle på nær David havde derfor også overvejet at få en protese indopereret, men pga. at 

lægerne mere eller mindre direkte fraråder dette, og fordi de måske når at vænne sig til det, har 

ingen fået foretaget dette indgreb. 

 

De to, der har fået kemo, beskriver, hvordan deres kroppe er blevet ekstremt svækkede, hvilket har 

taget dem cirka et år at komme over. Flere af de andre har døjet med ømhed eller hævelser i 

testiklen eller føleforstyrrelser ved arret. Alligevel beskriver de fleste, at de føler sig endnu stærkere 

og mere maskuline end før, fx fremhæver Bo og Christian begge prøveresultater, der viser, at deres 

hormonproduktion er gået op efter at have haft kræft. 

 

Samlet set viser deltagernes beskrivelse, at kroppen kommer i fokus i forbindelse med en sygdom 

som testikelkræft. Særligt er området omkring det mandlige kønsorgan i fokus, ligesom dets 

betydning for mandigheden, men mændene er også blevet mere opmærksomme på kroppen og den 

signaler generelt. 

 

3.3.6 Opsamling 

Resultaterne viser altså, at deltagerne beskriver et bredt spektrum af reaktioner 

som følge af diagnosen. De fleste forsøger at håndtere tankerne og følelserne ved 

aktiv og kampgejst-præget coping, men flere af dem beskriver samtidig tegn på 

undvigelse og ængstelig optagethed. Mange af deltagerne anvender desuden 

humor, som en positiv måde at håndtere sygdommen på, ligesom de beskriver en 



form for benefit-finding. Desuden peger resultaterne i retning af, at der kan være 

nogle aldersmæssige forskelle. Endelig viser resultaterne, at deltagerne fortæller at 

have haft glæde af omgivelsernes støtte, bl.a. fra partneren. 

Med hensyn til kønsidentitet beskriver flere af deltagerne, at de oplever, 

at deres maskulinitet har ændret sig. Seksualiteten har derimod ikke ændret sig 

betydeligt, hvilket alle understreger, har været vigtigt for dem. Dog har en enkelt af 

deltagerne haft seksuelle problemer som følge af kemoen. Endelig viser 

resultaterne, at alle deltagerne oplever, at deres krop har ændret sig efter at have 

mistet en testikel, men også pga. de signaler, deltagerne er begyndt at registrere, 

og at dette har betydning for deres oplevelse af sig selv som mand. 

 

Samlet set viser resultaterne altså, at kønsidentiteten kun for en kort periode 

opleves som ændret som følge af kræft, og at deltagerne gør mange ting for at 

forsøge at håndtere situationen, ligesom de modtager støtte fra omgivelserne.  
Det vil således være relevant herefter at forsøge at diskutere disse resultater med henblik på 

eventuelle sammenhænge mellem kønsidentitet og coping, alder og social støtte. Jeg vil derfor i 

næste afsnit forsøge at sætte undersøgelsens resultater i forhold til de oprindeligt opstillede 

hypoteser og metodeproblemer samt sætte disse i forhold til den tidligere teori og empiri. 



3.4 Diskussion af resultater 
Jeg vil i dette afsnit søge at analysere og diskutere nogle af de fund, der er gjort i undersøgelsen set 

i forhold til den teori og empiri, der findes på området. Jeg vil derfor først relatere undersøgelsens 

resultater til hypoteserne, herefter vil jeg diskutere selve undersøgelsen og begrænsningerne herved, 

og endelig vil jeg sætte resultaterne op mod den eksisterende teori og empiri set i relation til 

eventuelle mandlige kønsspecifikke måder at håndtere kræften på. 

 

3.4.1 Resultater i forhold til hypoteser 
Afhandlingens hypoteser var følgende: 1) At mænds kønsidentitet (maskulinitet, seksualitet og 

kropsbillede) opleves ændret som følge af testikelkræft. 2) At den personlige oplevelse heraf vil 

afhænge af a) coping b) personens alder ved diagnosticering c) social støtte (især fra partner).  

 

Første del af hypotesen omhandler forventningen om, at kønsidentiteten vil opleves ændret. 

Resultaterne viser, at der er flere af deltagerne, der spontant beskriver, at de oplever, at de i en 

periode har følt, at deres kønsidentitet har ændret sig, at de føler sig mindre mandige.  

Således kunne man foranlediges til at konkludere, at testikelkræft medfører et fald i 

maskulinitet. Men deres ændrede oplevelse af sig selv som mænd hænger måske snarere sammen 

med den kropslige ændring, at de har mistet en testikel og den symbolske betydning heraf, end det 

har med deres egentlige oplevelse af deres maskulinitet. Deltagerne beskriver nemlig ikke, at de er 

blevet mindre maskuline, men snarere at deres oplevelse af deres maskulinitet er højnet, eller at 

deres forståelse af, hvad der er maskulint, blot er ændret. Eksempelvis beskriver flere af dem, at 

deres værdier har ændret sig som følge af at have haft kræft.  

Resultaterne viser ligeledes, at størstedelen af deltagerne ikke har haft store seksuelle 

problemer. De fleste af deltagerne beskriver at skulle begynde deres sexliv igen forsigtigt pga. 

ømhed, men dette tilskriver de ikke nogen stor betydning i modsætning til forventet ud fra 

hypoteserne. Den ene af deltagerne, som efter kemobehandlingen oplevede rejsningsproblemer, 

fortæller derimod om den frustration, som forventet ud fra hypoteserne, bl.a. ud fra forestillingen 

om seksualitetens betydning i relation til den traditionelle maskuline kønsidentitet. Dette valgte han 

at håndtere ved at søge information herom hos sygehuspersonalet. Han vælger altså en aktiv, 

problemfokuseret strategi, hvorved han finder ud af, at det er en almindelig bivirkning, som fortager 



sig, hvilket tilsyneladende beroliger ham. Det tyder således på, at heller ikke testikelkræfts 

påvirkning af deltagernes seksualitet ser ud til at have så stor betydning som forventet. 

Med hensyn til kropsbilledet ser det dog ud til, at dette er en af de få faktorer, som 

har stor betydning for deltagernes beskrivelse af sygdommens indflydelse på personens oplevelse af 

sig selv som mandig. Dette hænger dels sammen med det rent fysiske ved at miste den ene af de 

testikler, som er af stor symbolsk betydning for mænds kropsbillede, og dels at kroppen pludselig 

opleves som utilregnelig og fyldt med signaler, der forvirrer og kan misforstås. Dette gælder dog i 

varierende grad. At miste en testikel ser således ud til at være en stor omvæltning for deltagerne 

umiddelbart efter operationen, hvor de fleste også oplever at føle sig som mindre mand, men på 

interviewtidspunktet (½ til 5 år efter) er der ingen, der udtaler at opleve det således nu. Desuden har 

ingen af deltagerne valgt at få indopereret en protese, trods overvejelser herom tidligere i forløbet, 

hvilket kunne vidne om, at i hvert fald det ydre ikke har så stor en betydning som forventet. Med 

hensyn til oplevelsen af kroppen som syg, ser det ud til, at deltagerne håndterer dette ved aktivt at 

gøre noget ved det. Flere af deltagerne vælger oftere at tage til læge eller direkte på hospitalet for at 

få tjekket eventuelle forvirrende kropslige signaler, andre vælger at ændre deres adfærd, fx ved at 

stoppe med at ryge, spise sundere eller motionere mere. Det ser derfor ud til, at det, selvom 

kropsbilledet opleves ændret, og dette kan være med til at påvirke deltagernes kønsidentitet, ifølge 

deltagerne ikke er et vedvarende problem. 

 

Altså kan man argumentere for, at kønsidentiteten som samlet kategori kun er ændret i begrænset 

omfang, men at mændenes kønsidentitet under alle omstændigheder er kommet i fokus som følge af 

testikelkræft. Spørgsmålet er så, om de forholdsvis positive resultater mht. testikelkræfts betydning 

for kønsidentiteten skyldes problemer med undersøgelsen, fx rapporteringsproblemer, eller om det 

bare ikke har haft så stor betydning som forventet? 

 

Anden del af hypotesen omhandler nogle af de medierende variable, som forventes at spille ind på 

kønsidentiteten, og som muligvis kan forklare denne diskrepans. Nemlig personens coping, alder og 

sociale støtte.  

En af forklaringerne på, hvorfor deltagernes kønsidentitet ikke ser ud til at være så 

påvirket af testikelkræft som forventet, kunne tilskrives, at deltagerne formår at anvende 

copingstrategier, som er adækvate i situationen. Med hensyn til valg af coping tyder resultaterne 

på, at deltagerne primært beskriver deres copingstrategi som aktiv og problemfokuseret, hvor også 



humor og benefit-finding har gjort sig gældende. Deltagerne beskriver altså primært 

copingstrategier, der stemmer overens med den traditionelle maskuline kønsidentitet. Det er dog 

ikke muligt at vurdere præcist, hvilken betydning personens copingstrategier har haft for en 

eventuel ændring af kønsidentiteten. Men under alle omstændigheder ser det ud til, at deltagernes 

brug af coping har haft en positiv indflydelse trods forventning om, at resultaterne kunne vise det 

modsatte. 

En anden forklaring kunne være, at deltagernes relativt unge alder rent faktisk har en 

positiv indflydelse på deres oplevelse og håndtering af testikelkræft. Eksempelvis tyder analysen af 

resultaterne umiddelbart på, at kønsidentiteten ligger tættere op ad den traditionelle jo ældre 

deltagerne har været, dog i varierende grad, og at de unge deltagere derfor kan synes at have en 

mere fleksibel kønsidentitet. Med hensyn til alder ser det dog også ud til, at tidspunktet for 

diagnosticeringen er af betydning, idet personens livsomstændigheder og livserfaring også er en 

følge af personens alder. Hvor de yngre måske endnu ikke har fastlagt en karrierevej eller et 

familieliv, men til gengæld er mere fleksible, kan man forvente, at de ældre har et større ansvar for 

familie og økonomi, men til gengæld også har adgang til en stabil social støtte hjemmefra. 

En sidste forklaring kunne være, at deltagernes adgang til social støtte er 

medvirkende som en beskyttende faktor i forhold til testikelkræfts indflydelse på deltagernes 

kønsidentitet. Med hensyn til social støtte, som er det sidste punkt i hypotesen, viser resultaterne fx, 

at omgivelsernes støtte fremhæves som værende af stor betydning for deltagerne. For deltagerne i 

parforhold fremhæves partnerens betydning, dog gælder det, at det for to af yngstes vedkommende 

primært er forældrene, der fremhæves, hvorimod det hos de ældste, som også er dem, der har børn, 

er partnerne, der fremhæves. Flere af deltagerne fortæller, at de primært har brugt de nærmeste til at 

tale om tingene, hvoraf flere dog mener, at det primært var for omgivelsernes skyld. Desuden har 

partnerne til de to ældste også hjulpet med mange praktiske ting i forbindelse med sygdommen. 

Den sociale støttes betydning bliver altså primært fremhævet af deltagerne ud fra en forståelse, der 

kan bidrage til at bekræfte dem i deres maskuline kønsidentitet. Samtidig kan denne give mulighed 

for en mere emotionsfokuseret coping, bl.a. at kunne snakke om følelser, som hører mere til den 

traditionelle feminine kønsidentitet, hvilket kan forklare, hvorfor deltagerne primært tilskriver 

samtalen som kvindens behov. 

 

Alt i alt kan man derfor sige, at resultaterne fra undersøgelsen ikke bekræfter hypoteserne i så høj 

grad som forventet. Dog ses det, at mænds kønsidentitet (maskulinitet, seksualitet og kropsbillede) 



opleves ændret i en periode som følge af testikelkræft, og at ændringen og den personlige oplevelse 

heraf vil afhænge af coping, personens alder ved diagnosticering, og den sociale støtte. 

 

3.4.2 Vurdering af undersøgelsen 
Generelt har formålet med undersøgelsen været eksplorativt. Men derfor kunne det være ønskeligt, 

hvis resultaterne også kunne være generaliserbare. Der er dog nogle begrænsninger ved 

undersøgelsen, som gør, at resultaterne ikke nødvendigvis er så valide, som man kunne ønske sig.  

Med hensyn til deltagerne er der nogle problemer: Dels er antallet for begrænset, idet 

det ikke var muligt at skaffe flere end fem. Dels er deltagerne primært højtuddannede, 

velfungerende mennesker. Dels er rekruttering af dem ikke ensartet: De tre første er fundet gennem 

bekendte, hvorfor jeg ikke præcis ved, hvordan de er blevet spurgt, og hvor meget information de 

har fået, mens de sidste to er fundet via en hjemmeside på nettet, hvor jeg i opslaget nævner humor 

(som ikke indgik i mit oprindelige opslag og oplæg til afhandlingen), hvilket også kan have været 

med til at selektere, hvem der siger ja. Generelt er det desuden et problem med deltagere, der 

melder sig frivilligt til at tale om noget så intimt som testikelkræft og oplevelserne i forbindelse 

hermed, idet man ikke kan undgå, at det vil være personer, som i forvejen er åbne og måske oven i 

købet ikke har haft det alt for svært. Det kunne således være interessant at have haft mulighed for at 

undersøge, hvem der vælger ikke at deltage, da der formentlig er flere, der har set opslaget på 

Psykologisk Institut, Kræftens Bekæmpelse og på hjemmesiden, ligesom der har været flere 

bekendtes bekendte, der er blevet spurgt, men som jeg ikke har fået respons fra. Man kunne blandt 

andet undersøge, om der bl.a. er nogle kønsidentitets-, coping-, alders- og social støttemæssige 

forskelle. Men dette har desværre ikke været muligt.  

Generelt kan man således også forestille sig, at interviewene, på trods af deltagernes 

åbenhed, vil bære præg af, hvad der er socialt acceptabelt. Eksempelvis vedkender deltagerne sig 

kun at benytte copingstrategier, der umiddelbart klinger positivt og i overensstemmelse med den 

maskuline kønsidentitet. Ligesom flere af dem ikke direkte fortæller, at de har haft det svært, selv 

om de alligevel fortæller det mere indirekte. Dette kan skyldes generelle rapporterings-

vanskeligheder, men også at deltagerne simpelthen ikke har haft det så svært, fx er der ingen, der 

beskriver symptomer på decideret angst eller depression. 

Med hensyn til selve interviewsituationen har jeg forsøgt at holde en nogenlunde 

ensartet situation et uforstyrret sted og forsøgt at skabe en afslappet og fortrolig atmosfære. Dog var 

der af geografiske og tidsmæssige hensyn en del variation mht., hvor interviewet blev afholdt. 



Således kunne man forestille sig, at Bo, der bliver interviewet i et mødelokale på sin 

mandsdominerede arbejdsplads, kan have sværere ved at tale om emotionelle ting end de andre, der 

bliver interviewet mere neutrale steder. 

Selve interviewet var formentlig også påvirket af interviewers køn, da man kan 

forestille sig, at der vil være nogle ting, der enten vil blive sagt på en anden måde eller slet ikke 

sagt, når man sidder over for en fremmed person af modsatte køn. Desuden kunne man forestille 

sig, at der vil være et bias fra interviewers side, fx mht. overensstemmelse mellem interviewer og 

deltagers personlige baggrund, uddannelse og personlighed. Således kunne man forestille sig, at 

interviewets karakter vil variere, så samtalen fx bliver mindre formel når deltager og interviewer har 

samme baggrund.  

På den positive side er dog, at flere af deltagerne tilkendegav, at det havde været rart 

at lade sig interviewe, og at flere af dem også oplevede at have fået nogle nye erkendelser med 

hjem. Dette kan tolkes som en bekræftelse på, at jeg har opnået deltagernes fortrolighed, og at deres 

oplysninger derfor er nogenlunde valide. Desuden har personernes alder en vis spredning, som 

stemmer overens med, hvornår sygdommen typisk rammer (20-45 år), ligesom deres sygdomsforløb 

har været forholdsvis varieret, og dermed tegner et nogenlunde realistisk billede af den variation, 

der findes inden for sygdommen. 

 Der er altså flere områder af undersøgelsen, som kan være med til at problematisere 

undersøgelsens resultater. Omvendt er denne undersøgelse blot en pilotundersøgelse, hvis formål 

har været eksplorativt, og dermed skal ses som et forsøg på at udvide viden på området og hermed 

rejse flere interessante spørgsmål. Det er derfor nødvendigt afslutningsvist at søge at holde 

resultaterne af denne pilotundersøgelse op mod den eksisterende teori og empiri. 

 

3.4.3 Resultater i forhold til tidligere teori og empiri 
Jeg vil i dette afsnit søge at sammenligne resultater med den eksisterende litteraturs teori og empiri, 

som de blev redegjort for og diskuteret i afsnit 2. 

 

Coping: Med hensyn til coping ser det ud til, at deltagerne primært bekender sig til en aktiv, 

problemfokuseret og adfærdsmæssig copingstrategi. Det lader ikke til, at deltagernes 

copingstrategier adskiller sig fra deres normale copingstil, det er i hvert fald ikke noget, der nævnes. 

Deltagerne er desuden primært fokuserede på via deres adfærd at forsøge at ændre ydre faktorer ved 

situationen, frem for indre, fx følelser. De er bl.a. meget involveret i informationssøgning og er 



generelt meget velinformerede om, hvad der skal ske (bortset fra de seksuelle bivirkninger). At 

deltagerne ikke direkte kan gøre noget ved selve sygdommen, betyder således ikke at de får sværere 

ved at håndtere sygdommen, men blot, at de får behov for at være aktivt handlende over for andre 

dele af deres tilværelse. De sætter sig nye mål eller forsøger hurtigst muligt at vende tilbage til 

hverdagens gøremål, dog tilpasset hvad der er muligt. De beskriver desuden at have stor kampgejst, 

og at der stort set ikke har været noget, der har kunnet slå dem ud. Det lader også til, at brugen af 

humor og benefit-finding (som der ikke blev spurgt direkte til) er noget, deltagerne ivrigt bekender 

sig til og benytter sig af 

Disse copingstrategier ligger alle i overensstemmelse med den traditionelle maskuline 

kønsidentitets handlingsrepertoire. Faktisk er der ikke nogen af deltagerne, der beskriver, at de 

forsøger at forholde sig til deres følelser eller ændre på dem. I stedet søger de snarere at komme 

væk fra dem, fx ved at fordybe sig i lægelitteraturen, dyrke meget motion eller lignende. Dette kan 

hænge sammen med, at mænd ifølge Ølgod (1999) ikke på samme måde som kvinder har erfaring 

med at håndtere sygdom i familien, men også at kønsforskellene i copingstrategier ifølge Leigh et 

al.(1980) bliver forstærket i forbindelse med fx kræft, hvor mænd ofte reagerer med fortrængning 

og benægtelse. 

Men dette kan også hænge sammen med, at de copingstrategier, som deltagerne 

bekender sig til, også er dem, der er i overensstemmelse med den traditionelle maskuline 

kønsidentitets værdier. Således kan deltagernes udtalelser ses som værende styret af, hvad der er 

socialt acceptabelt inden for den maskuline kønsidentitetskultur. Men omvendt, så vil begreber som 

aktiv, kampgejst og humor nok være mere tiltalende at identificere sig med for de fleste mennesker, 

i hvert fald i den vestlige kultur, hvorimod begreber som håbløshed, ængstelig optagethed og 

undvigelse af fakta generelt har en negativ klang. Det er derfor svært at uddrage noget præcist af 

denne del af undersøgelsen pga. problemer forbundet med fx selvrapportering.  

Deltagernes beskrivelser indeholder dog interessante uddybninger af, hvordan de selv 

oplever at håndtere sygdommen, hvilket dermed peger i retning af, at de rent faktisk også er meget 

aktive og handlende. Deltagerne fortæller fx at have haft positive oplevelser forbundet med kræften, 

sådan som det ses i Gordons (1995) interviewundersøgelse, der bl.a. viser, at nogle mænd efter 

testikelkræft fortsat fokuserer på traditionelle maskuline værdier som at kæmpe, udvise stoisk ro og 

beskytte deres kvinder, hvor deres maskuline styrke bekræftes af at have overvundet kræften. Andre 

fokuserer derimod på det positive ved at være blevet mere emotionelt ekspressive og mere 

relationsorienterede.  



Fraværet af angst og depression kan, ud fra hvad deltagerne fortæller, således også 

tolkes som sammenhængende med det, at deltagerne har formået at håndtere sygdommen 

tilstrækkeligt hensigtsmæssigt med de copingstrategier, de i forvejen havde, lige som de har formået 

at tilpasse deres adfærd og forståelse af sig selv og omverdenen til deres ændrede livssituation. 

 

Humor: En af de copingstrategier, der fremstår mest markant i undersøgelsens resultater er humor. 

Beskrivelserne indeholder eksempler på, at deltagerne selv eller andre, men kun mænd, bruger 

humoren som kommunikationsform. Dette kunne hænge sammen med, at det er nemmere for 

personer af samme køn at tale om en så intim ting.  

Flere af deltagerne beskriver den humoristiske facon som blot endnu en måde at tale 

om og forholde sig til kræften. Hvor humor for nogle (Anders, Christian, David) er en måde at få 

hul på at tale om ting, som ellers kan være svære at snakke om for de nærtstående venner, lidt 

fjernere familie eller helt fremmede, er det for andre (Erik) mere en måde at håndtere det ubehag, 

der har været forbundet med sygdommen, og en måde at vise overskud på; men her kan således 

være tale om en måde at distancere sig fra følelserne på. Man kan således tolke humor som en 

copingstrategi, der enten har en bearbejdnings- eller distanceringsfunktion. I de tilfælde, hvor 

humor fungerer som en distanceringsfunktion, kan man sige, at mændene hermed undviger 

problemet i stedet for at tale om det og de følelser, der er forbundet hermed. Men hvor humor 

fungerer som en bearbejdningsfunktion, kan denne copingstrategi snarere siges at være en måde at 

tilnærme sig nogle androgyne kønsidentitetstræk, hvor man taler om tingene og dermed bearbejder 

dem, men uden at miste den maskuline autoritet. 

At anvende humor, kan således være med til at ændre vurderingen af en situation, så 

den ikke opleves så truende, ligesom humoren kan være en måde at kommunikere med andre på, 

om noget der kan være svært at tale om, som Gray et al.(1996) har pointeret. Hvilket også er blevet 

bekræftet i denne undersøgelse. 

 

Distancering: Deltagernes øvrige adfærd kan også tolkes som tegn på distancering, som en måde at 

distancere sig fra de tanker og følelser, der er forbundet med sygdommen. Men distancering kan 

også fungere som undvigelse generelt, eller det man kan kalde en passiv, kognitiv copingstrategi. 

Distancering som kategori har ikke indgået direkte i interviewguiden, men er en fortolkningsbaseret 

kategori, som er opstået ud fra deltagernes beskrivelser og måder at svare på, samt ud fra den frie 



snak, som har været under og efter interviewet. Nedenstående viser nogle eksempler på, hvad 

deltagerne siger om distancering: 

Anders har bl.a. distanceret sig fra de følelser, der umiddelbart opstod ved diagnosticeringen, fordi 

han fx ikke ville vise lægen, at han blev ked af det. Desuden vælger han at fastholde sin plan om en 

længere udlandsrejse kort tid efter sygdommen, da han ikke vil lade sig slå ud af kræften. Generelt 

virker Anders dog som den, der mindst benytter sig af distancering som copingstrategi. 

Bo afviser fuldstændig at have haft det svært. Hans måde at udtale sig om, hvordan han har haft det, 

er meget kontant og med stor afstandtagen til emotionelle beskrivelser. Dette kan tolkes som 

distancering, men kan dog også hænge sammen med, at det er 5 år siden, han var syg, i modsætning 

til de andre, hvor det maksimalt er 1 år siden.  

Christian afviser ligesom Bo at have haft det svært. Hans måde at distancere sig på ses bl.a. ved, at 

han hurtigst muligt vil væk fra hospitalet, da han bl.a. kommer til at føle sig mere syg og føler 

ubehag ved at se på sine medpatienter. Han beskriver desuden, hvordan han ”kun” af hensyn til sin 

kæreste blev hjemme fra en aftale, den dag han blev diagnosticeret, ligesom det at snakke om 

kræften ”kun” var for sin mors og kærestens skyld. Desuden afviser han, at kræften har gjort 

indtryk på ham og fortæller, at oplevelsen ikke har ændret noget for ham overhovedet. 

David beskriver også en form for distancering, idet han afviser konens forslag om at deltage i 

Kræftens Bekæmpelses tilbud for at undgå at blive sat i bås som kræftpatient og som syg, hvilket 

han godt selv kan høre er lidt irrationelt. En anden ting er, at der gik flere måneder, efter at han 

havde opdaget noget anormalt på testiklen, før han første gang gik til læge. David beskriver 

desuden et distanceret forhold til sygdom generelt, idet han beskriver på den ene side aldrig selv at 

være syg og derfor ikke at have forståelse for andres sygefravær, og på den anden side at fortælle 

om, at konen synes, at han er pylret, når han haft influenza. Adspurgt om, hvad hans kone mon 

tænkte om hans måde at reagere på i forbindelse med kræften, svarer han, at der har han omvendt 

beskyttet familien mod at vise svaghed og fx cyklet lange ture, når han havde det skidt. Endelig 

fortæller David, hvordan der gik lang tid, før han turde konfrontere ”systemet” med sin opdagelse. 

Erik beskriver ligeledes at have et distanceret forhold til sygdom, fx fortæller han, hvorledes 

kemobehandlingen var noget, han selv måtte klare. Han insisterede på selv at køre derned og kun i 

meget begrænset omfang lukkede de nærmeste ind, både rent fysisk på besøg og psykisk ved at 

fortælle konen, hvordan han havde det. Sygdom har for Erik desuden været forbundet med dårlig 

samvittighed allerede fra hans barndom. Erik understreger ligesom flere af de andre betydningen af 

at det er testikelkræft han her. 



Generelt kan man derfor se, at flere af deltagerne således beskriver, at de har haft 

svært ved at håndtere andres og egen sygdom. Deltagerne vil desuden ofte ikke sættes i bås som 

”almindelige” kræftpatienter, bl.a. ved at understrege betydningen af, at det er testikelkræft og ikke 

kræft, de har, og ved så vidt muligt at undgå at blive sammenlignet med andre kræftpatienter. 

Desuden kæmper de for hurtigst muligt at vende tilbage til hverdagens arbejde, dagligdag eller 

planlagte rejse for dermed at undgå at blive i sygerollen.  

 Distancering bør dog ikke nødvendigvis ses som noget negativt. Distancering kan bl.a. 

være en måde for deltagerne at bevare deres autonomi på, idet de forsøger at undgå at blive sat i bås 

i sygerollen. Distancering kan desuden være en måde at forsøge at beskytte sig mod inde- og 

udefrakommende stimuli; tanker, følelser og andre påvirkninger, som vurderes at kunne overskride 

personens kapacitet. Problemet er dog, at distancering er en fortolkningsbaseret kategori, hvorfor 

man skal være forsigtig med ikke at lægge ord i munden på deltagerne.  

Sammenlignet med den eksisterende teori og empiri kan distancering anses som en 

passiv, kognitiv copingstrategi, en adfærd, som Simonsen (2006) har sammenlignet med myten om 

Ronkedorer. Denne analogi ses tydeligst i interviewene, hvor flere beskriver, hvorledes de har 

planlagt at begå selvmord, hvis kræften skulle have bredt sig. Tanken om at skulle blive svage, 

passive og afhængige er for dem ikke et alternativ, og de vil derfor hellere tage deres eget liv, før 

det er for sent. Adspurgt medgiver de fleste af deltagerne desuden, at mænd ofte har et anstrengt 

forhold til sygdom, idet de er pylrede, når det gælder småsygdomme, men går med det selv, når det 

gælder noget så alvorligt som kræft. Distancering kan derfor udgøre en meningsfuld 

tolkningskategori, men bør ikke tilskrives for stor betydning uden nærmere undersøgelse. 

 

Således kunne man argumentere for, at mændene i overensstemmelse med deres maskuline identitet 

primært vælger en copingstil, der kan fastholde deres rolle som selvstændige, stærke, beskyttende 

og handlende. Men det vides ikke om dette er noget gælder specifikt for mænd. 

 

Benefit-finding: Deltagerne i undersøgelsen gør også brug af benefit-finding, sådan som Pedersen 

(2004a) har beskrevet det. Denne copingstrategi ses således som et forsøg på at finde områder af 

tilværelsen, hvor kræften har haft en positiv effekt. Dette kan bl.a. ses ved en ændret livsopfattelse 

om at leve i nuet og et ændret forhold til familie og arbejde mht., hvilke værdier der er blevet 

vigtige i personens liv. Dette forholdsvis nye fokus i sundhedspsykologien på de positive aspekter 

ved at have haft kræft giver således god mening i forbindelse med denne undersøgelse af mænds 



oplevelse af at have haft testikelkræft. Dette hænger bl.a. sammen med, at flere og flere overlever 

kræft og lever videre uden store men. At strategien tilsyneladende kan være forbundet med mange 

positive funktioner (Pedersen, 2004a), kan man se bekræftet i denne undersøgelse, idet deltagerne 

generelt opleves som velfungerende psykisk og socialt, trods den forholdsvis nylige kræftsygdom, 

og ved at de fx aktivt minder sig selv om de ting, de lærte i forbindelse med kræftsygdommen. 

 

Alder: Som det også er foreslået i teoriafsnittet kunne undersøgelsens resultater også tyde på, at 

alder er af betydning for oplevelsen og håndteringen af kræft. Ølgods undersøgelse (1999) opdeler 

som nævnt mænd med kræft i kategorierne ”de unge mænd”, ”mændene ’midt i livet’” og ”de ældre 

mænd”. Der var i undersøgelsen ingen deltagere under kategorien de ældre mænd, hvilket kan 

hænge sammen med at testikelkræft sjældent rammer denne aldersgruppe, så denne vil ikke blive 

diskuteret yderligere. Ølgod argumenterer for, at alderen er afgørende for mængden af livserfaring 

og derfor har betydning for, hvilke erfaringer de har med at håndtere forskellige situationer. Men 

alderens betydning kan også forklares ved, at deltagerne har oplevet en forskellig socialisering. 

De yngre mænd skulle ifølge Ølgod være fuldstændigt uforberedte på at skulle blive 

syge i den alder og har generelt ikke megen erfaring med sygdom og død. Ved testikelkræft har de 

derfor ikke selv nogen erfaring at trække på, ligesom de kan føle, at det er svært at snakke med 

jævnaldrende, da disse heller ikke kan forholde sig hertil. Seksualiteten fylder ligeledes meget i 

denne aldersgruppe (Ølgod, 1999), idet yngre mænd ofte ikke er i et fast parforhold, hvorfor det 

kræftramte område og eventuelle seksuelle vanskeligheder kan være svært at tale om.  

I denne undersøgelse forholder det sig sådan at to af de yngste deltagere er i et fast 

parforhold, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor de ikke har haft det så svært som forventet 

ud fra Ølgods undersøgelse. Netop betydningen af at være i et fast parforhold er blevet understreget 

i denne undersøgelse. Det gælder dog sandsynligvis også for de unge mænd i undersøgelsen, at det 

kan være svært at snakke om sygdommen, hvilket kan være en af forklaringerne på, at det primært 

er de unge, der benytter humor til at tale om kræften med vennerne. Vennerne fremhæves desuden 

netop som en af de vigtigste kilder til social støtte, ligesom forældrene betyder mere end forventet 

ud fra den eksisterende teori og empiri om social støtte. Dette kan hænge sammen med, at de unge 

deltagere endnu ikke er så fast etableret i et parforhold, at det bliver deres eventuelle partner, de 

benytter. Endelig er der noget, der kunne tyde på, at to af de yngste deltageres forhold til 

maskulinitet er mere nuanceret og mindre rigidt end de ældres. Eksempelvis tager den yngste 

deltager afstand til sin fars ronkedor-lignende måde at håndtere sin kræftsygdom på. 



De midaldrende mænd har en anderledes livssituation og deres erfaringsgrundlag 

mht. håndtering af sygdom og død er anderledes. Ifølge Ølgod burde mændene midt i livet derfor nå 

hurtigere fra chok til kampberedthed (Ølgod, 1999). Undersøgelsens deltagere inden for denne 

kategori udviser fx stor foretagsomhed mht. at få styr på behandlingsmuligheder og sikring af 

familiens økonomi. Mændenes copingstrategier er ligeledes præget af deres erfaringer fra deres 

arbejdsliv mht. til at søge informationer, få styr på økonomien mm. (jf Agger & Ølgod, 2001). De 

to ældste mænd har dog i sygdomsperioden svært ved at leve op til egne standarder for, hvad de 

mener, en mand bør kunne som forsørger og i arbejdsmæssige sammenhænge (Ølgod, 1999). Dette 

kan evt. forklares ved, at de identificerer sig mere rigidt med den traditionelle maskuline 

kønsidentitet end de yngre. Dette kan også være en af årsagerne til, at de to ældste deltagere begge 

har overvejet selvmord. At mændene dog oftest er handlingsorienterede og ønsker at bevare 

muligheden for et medansvar (Agger & Ølgod, 2001), kan således ses som en måde at forsøge at 

håndtere denne afmagt, fx ved at de to ældste er meget aktive i deres sygdomsforløb mht. at stille 

krav til, hvilken læge, de vil behandles af og snakke med, og hvilke undersøgelser der skal laves 

hvornår.  

Alder kan altså, ligesom køn m.m., være med til at påvirke den måde, personen 

oplever en sygdom som testikelkræft, ligesom normer og værdier er påvirket af det, Mehlsen (2004) 

kalder et kulturelt aspekt. Det er dog ikke muligt ud fra denne undersøgelses begrænsede 

deltagerantal at generalisere noget om alder, men det ser umiddelbart ud til at stemme overens med 

den tidligere danske teori og empiri. Samlet set ser det dog ud til, at alder som en del af deltagernes 

kulturelle baggrund kunne have en betydning i forhold til, hvorledes kønsidentiteten opleves som 

følge af testikelkræft. Dette ses bl.a. ved oplevelsen af kroppen og seksualiteten, men også mht. den 

sociale støtte. Endelig kunne resultaterne tyde på, at de midaldrende mænd ligger en smule tættere 

op ad den traditionelle maskuline kønsidentitet end de yngre mænd fra undersøgelsen, som dermed 

kan siges at have flere af den androgyne kønsidentitets træk.  

Generelt ser det derfor ud til, at alder kan have betydning ud fra to måder: Dels pga. 

personens erfaringsniveau og livssituation og dels den forskel, der kan være på socialiseringen ud 

fra den kulturelle udvikling. Her må man dog være forsigtig med generaliseringer ud fra sådanne 

fortolkninger. 

 

Social støtte: Ud over faktorer i individet har denne undersøgelse sammen med den eksisterende 

teori og empiri også påpeget betydningen af omgivelserne, her eksemplificeret ved begrebet social 



støtte. I undersøgelsen beskriver deltagerne at have modtaget støtte fra mange forskellige dele af 

netværket, bl.a. parforholdet men også medpatienter, venner og familie. 

Parforhold: Parforholdet udgør for de fleste af deltagerne en vigtig del af deres 

sociale støtte. Dels er der den rent instrumentelle støtte mht. at få hverdagen til at hænge sammen i 

en stresset periode, hvor alle deltagerne i parforhold beskriver, hvordan deres respektive partner 

trådte i karakter. Dette bliver især tydeligt i Eriks tilfælde, da han efterfølgende skal i 

kemobehandling, hvor trætheden er en af de dominerende bivirkninger. Dels er der også den 

emotionelle støtte, hvor man i et parforhold ofte er nødsaget til at dele ens tanker og følelser med 

ens partner. Christian fortæller således, hvordan han primært af hensyn til kæresten snakker om 

kræften og følelserne, hvormed han derigennem formentlig også selv får bearbejdet hændelsen. 

Dels er der endelig den tryghed, der er forbundet med at have kendt hinanden i længere tid, hvilket 

gør det mindre usikkert at påbegynde seksuallivet igen, hvorfor det tilsyneladende er en fordel for at 

få seksualiteten i gang igen, hvilket jo netop har været et problem for Bo, der var single. 

Medpatienter: Udover den støtte, deltagerne får via deres partner, er der en del, der 

tyder på, at det har været støtte fra fx medpatienter, der har været af størst betydning for deltagerne. 

Medpatienter nævnes især af Erik i forbindelse med indlæggelsen ved kemobehandlingen og af 

David og Erik i forbindelse med kontakt med andre testikelkræftramte på Internettet. Især 

muligheden for både at modtage og give hjælp og støtte fremhæves. Dels er de andres historier med 

til at sætte deres egen i perspektiv, og dels er der en form for fællesforståelse mellem disse mænd. I 

forbindelse med hjemmesiden overvejer de derfor at starte en forening for på den måde at få flere 

handlingsmuligheder og gennemslagskraft på vegne af det testikelkræftramte, hvilket stemmer 

overens med Gray et al’s (1996) undersøgelse af kønsforskelle i brugen af og ønskerne om 

selvhjælpsgrupper, hvor mænd foretrækker information og handling, frem for emotionel støtte og 

intimitet, hvilket også bekræftes af den danske undersøgelse af Ølgod. Spørgsmålet er dog, om 

resultaterne afspejler en reel forskel mellem mænds og kvinders behov eller snarere en forskel i 

rapportering på baggrund af personens kønsidentitet. 

Sundhedssystemet: Med hensyn til det formelle støttesystem, som sygehusvæsenet 

udgør, beskriver Bo, David og Erik glæde ved den uformelle snak, man kan få med nogle læger, 

hvis man selv henvender sig, hvilket giver dem tryghed og mulighed for at få svar på de spørgsmål, 

der opstår undervejs i forløbet. Anders og Christian har i stedet haft adgang til læger via 

omgangskredsen. Dette har muliggjort adgang til den information, som i følge alle deltagerne er 

mangelfuld i tiden umiddelbart efter diagnosticeringen, hvilket også kan være forklaringen på, at de 



ikke har behov for mere information end den formelle opfølgning. Næsten alle deltagerne kritiserer 

dog systemets tilbud om støtte og information, det man kunne kalde den formelle støtte. De 

beskriver ofte den mængde information, de har modtaget efter diagnosen og før operationen, som 

mangelfuld. Særligt er skanningspersonalet og pjecen fra Kræftens Bekæmpelse (Holten, Petersen 

& Olsen, 2005) blevet kritiseret, fordi informationen der bliver givet og måden den bliver givet på, 

har givet anledning til flere spørgsmål og mere utryghed end nødvendigt. Eksempelvis informerer 

pjecen om forskellige typer af testikelkræft, hvor den ene er mere aggressiv end den anden, men 

patienterne ved oftest ikke, hvilken type de har, hvilket skaber meget utryghed. 

Skanningspersonalet kritiseres omvendt for at give for meget information, fx om alle tænkelige 

bivirkninger af en eventuel behandling. At dette giver anledning til ubehag, kan hænge sammen 

med, at patienterne i deres tilstand af chok ofte ikke formår at bearbejde informationerne mht. 

relevansen i forhold til dem selv. Derudover fortæller både Anders og Bo, at det kommer bag på 

dem, at der kan være seksuelle bivirkninger efter henholdsvis operation og kemobehandling.  

Kræftens Bekæmpelse er også en del af det formaliserede system, men det er kun en 

af deltagerne selv (Bo), der har benyttet sig heraf, og dette kun til én samtale i forbindelse med 

usikkerhed om spredning. David beskriver sin oplevelse af brugen af psykologer således: ”Kan du 

ikke klare dig selv, så er du sgu for svag”, idet han mener, at mænd har brug for at vise, at de ikke 

er afhængige af andre og derfor ikke kan/vil gå til psykolog. 

Det ser således ud til at være stor forskel på den formelle og uformelle støtte. 

Spørgsmålet er, hvad det er, der gør denne forskel: Er den standardiserede form for stiv og uden at 

levne plads til individet, eller er det mere et spørgsmål om, at deltagerne ikke vil puttes ind under 

kategorien ”patient”, sådan som det sker i det formelle system. Man kunne fx forestille sig, at 

deltagerne ved de uformelle samtaler føler, at de bliver set som mennesker og ikke som patienter, 

ligesom lægerne også opleves mere medmenneskelige. Dette kunne også hænge sammen med, at 

denne type støtte er mere i overensstemmelse med den traditionelle maskuline kønsidentitet. Derfor 

kan man endvidere forestille sig at den sociale støtte måske er vigtigere end det fremgår af 

interviewene, idet mændene måske ønsker at fremstille sig som mere uafhængige end de reelt er. 

Samlet set ser det ud til, at deltagerne modtager støtte fra meget forskellige kilder. 

Partneren kan tilbyde en form for emotionel intimitet, og medpatienterne derimod kan tilbyde en 

form for indforståethed. Begge dele kan bidrage til, at det bliver mere legalt at fortælle om de tanker 

og følelser, der er forbundet med at have fået kræft. Sundhedssystemet er derimod med til at 

fastholde personen i den sygerolle, som personer med en maskulin kønsidentitet trives så dårligt 



ved. Denne analyse viser derfor, at der er stor forskel på, hvilken betydning forskellige former for 

social støtte kan have på mændenes oplevelse af deres kønsidentitet som følge af testikelkræft.  

Betydningen af den udefrakommende hjælp kan som det blev fremhævet i kapitel 2 

dels hænge sammen med andres indirekte indflydelse på vores sundhedsadfærd og sociale og 

økonomiske omstændigheder generelt, og dels direkte i form af den emotionelle og praktiske støtte, 

som partneren yder. Denne kan have en rehabiliterende effekt som affektiv og/eller instrumentel 

støtte. Deltagerne i undersøgelsen beskriver således både at have modtaget denne emotionelle og 

instrumentelle støtte, og alle på nær en beskriver det som en positiv og til tider overvældende 

oplevelse at føle netværkets interesse for dem. At de fleste af deltagerne har været i et fast 

parforhold, kan derfor have givet adgang til både følelsesmæssig og praktisk støtte. Generelt 

beskriver deltagerne derfor en positiv oplevelse af omgivelsernes støtte. Hvorfra de både har 

modtaget affektiv, instrumentel, informationel og netværksmæssig støtte.  

 

Kønsidentitet: Ud fra den eksisterende teori og empiri forventedes det, at mænd, der får 

testikelkræft, vil opleve deres kønsidentitet som ændret. Desuden forventedes det, at personer, der 

identificerer sig med den maskuline kønsidentitet, og som får testikelkræft, vil få vanskeligheder 

med at håndtere denne sygdom.  

 I min undersøgelse er der ligeledes meget, som tyder på, at det at få kræft er noget, der 

har gjort stort indtryk på deltagerne. Alle fortæller således, hvordan de føler, at de har ændret sig 

som mænd efter at have haft kræft. David og Erik fortæller, hvordan deres prioriteringer har ændret 

sig: væk fra fokus på arbejde og hen mod fokus på trivslen i familien. Anders og Bo fortæller 

ligeledes, at de har fået et nyt fokus, og at de sætter mere pris på relationerne i deres liv. 

Eksempelvis fortæller Bo, hvordan han må huske sig selv på, hvad det var, han lærte, så han ikke 

falder tilbage til den måde, han levede på, før han fik kræft. Christian fortæller dog som den eneste, 

at der ikke er noget, der har ændret sig. Det har i stedet været vigtigt for ham at leve, som han altid 

har gjort, som om intet var hændt. Dog fortæller han samtidigt, at han en periode følte sig mindre 

mandig, som følge af at have mistet en testikel. Man kan derfor forestille sig, at Christians afvisning 

af forandring mere er et spørgsmål om et distanceret forhold til egne tanker og følelser, end der reelt 

er tale om manglende forandring. 

Deltagerne beretter således om en splittelse mellem på den ene side at føle sig som 

mindre mandig efter at have mistet en testikel, hvilket fylder meget i deres kropsbillede. På den 

anden side føler de sig mere mandige, fordi de bl.a. oplever sig mere stærke efter at have 



overvundet en kræftsygdom, sådan som Gordon (1995) har beskrevet. De fleste af deltagerne 

afviser ligeledes at have haft seksuelle vanskeligheder, hvilket ellers kunne have været problematisk 

i forhold til deres selvbillede. 

Omvendt beskriver de jo at have fået andre værdier, som umiddelbart ligger tættere op 

ad den traditionelt kvindelige kønsidentitet med fokus på relationer og familie. Kort sagt: Deres 

maskuline kønsidentitet ændrer sig i retning mod den mere androgyne. Men hvad gør det ved mænd 

at få denne oplevelse? Man kan argumentere for, at deres kønsidentitet kommer i fokus, idet de på 

den ene side bliver mere maskuline, og på den anden side bevæger sig væk fra den traditionelle 

maskuline kønsidentitet. Men omvendt beskriver alle deltagerne, at det at få kræft har bragt dem 

mange gode oplevelser, og at de vanskeligheder, der har været forbundet hermed, primært har været 

med til at få dem til at føle sig mere maskuline. Man kan derfor forestille sig, at mændene oplever, 

at deres kønsidentitet bliver sat i fokus, og, afhængigt af hvordan de selv håndterer dette, og 

hvordan omgivelserne støtter dette, kan der opstå en form for balance.  

Ud fra den traditionelle maskuline kønsidentitets værdier forventedes det, at det 

kunne være svært at håndtere sygerollen. Deltagerne i undersøgelsen bekender sig alle til den 

traditionelle maskuline kønsidentitet, dog i varierende grad. Nogle er mere nuancerede i deres 

billede på, hvad maskulinitet er for dem, end andre er. Man kan forestille sig, at en måde at håndtere 

sygdommen på, hvis man har et forholdsvis rigidt forholdt til sin kønsidentitet, kan være at 

distancere sig fra sin situation og de følelser, der er forbundet hermed. Mens de, der har et mere 

nuanceret forhold til deres maskulinitet, har nemmere ved at integrere de sider af sig selv, som bl.a. 

sygerollen medfører. Hvis man som tidligere ser på kønsidentiteten som et en-dimensionelt 

spektrum, hvor maskulinitet er i den ene ende, androgynitet i midten og femininitet i den anden 

ende af spektret, så ser det ud til, at de deltagere, der beskriver sig selv som mest maskuline, også er 

dem, der beskriver, at de har følt sig som mindre mand som følge af sygdommen, hvorimod dem 

der tilsyneladende vedkender sig både maskuline og mere androgyne træk, tilsyneladende har 

nemmere ved at integrere sygerollen som en del af deres identitet. Der er dog ingen af deltagerne, 

der vedkender sig fortsat at føle sig som mindre mandige, i stedet beskriver de fleste af dem, at 

deres værdier har ændret sig, hvor de traditionelle værdier som det at være selvstændig og stærk 

samt det at arbejde meget for at tjene mange penge er blevet kombineret med traditionelt mere 

feminine værdier, som fx at sætte fokus på relationer og andre folks trivsel. Man kan derfor 

argumentere for, at mændenes kønsidentitet ikke decideret bliver mindre maskulin, men i stedet 

blot, at den har ændret sig fra traditionel maskulin kønsidentitet til mere nuanceret kønsidentitet. 



Dette kan derfor bedre beskrives ud fra en to-dimensionel forståelse af maskulinitetsbegrebets 

kompleksitet, hvor man i stedet for at se den maskuline og feminine kønsidentitet som gensidigt 

udelukkende, anser dem som blot en del af forskellige dimensioner, der kan forklare personens 

kønsidentitet. Dermed kan man fx både trække på mange traditionelt maskuline og feminine 

værdier på samme tid. 

Således kunne man forestille sig, at flere af mændene, før de får konstateret 

testikelkræft, primært identificerer sig med værdier fra den traditionelle maskuline kønsidentitet, 

men at de pga. de oplevelser, sygdommen har medført, også begynder at se sig selv ud fra mere 

feminine værdier. Dette er ikke ensbetydende med, at de nødvendigvis har færre maskuline træk, 

men blot at de også identificerer sig med flere feminine. Dette kan evt. have den fordel at deltagerne 

hermed udvider deres handlingsrepertoire, i forhold til hvad de selv finder acceptabelt.  

 

Med hensyn til seksualitet er det kun en af de fem deltagere, der rapporterer at have oplevet 

decideret seksuelle problemer mht. at performe som følge af kemobehandlingen. Der er dog flere af 

de andre, der også har bekymret sig om, hvorvidt det kunne lade sig gøre at vende tilbage til deres 

sexliv efter sygdommen, og flere har måttet tilpasse deres sexliv i starten pga. smerter. Flere af 

deltagerne beskriver også, at det især er noget af det, omgivelserne spørger til, når de får besked om 

testikelkræften. Ovenstående understreger, at den eksisterende teori og empiri kan have en pointe 

mht., at seksualiteten har stor betydning i forbindelse med testikelkræft, samtidig med at den har 

betydning for en persons selvfølelse, identitet og livskvalitet, som blandt andre Møhl (2004) har 

understreget. Det kan derfor være afgørende, at testikelkræftramte har adgang til information 

herom, men ingen af deltagerne nævner at have fået information herom, før de selv har bedt om det, 

eller lang tid efter operationen. Til gengæld har de ikke været så store seksuelle problemer som 

forventet. 

Årsagen til den begrænsede rapportering af seksuelle problemer hos deltagerne, som 

det ellers er beskrevet i litteraturen, kan enten tilskrives fysiske årsager, som fx forbedrede 

behandlingsmetoder, eller psykiske: De fleste af deltagerne beskriver dels fraværet af svære 

psykiske problemer, dels oplevelsen af, at de håndterer sygdommen på en positiv måde, ligesom de 

modtager god støtte fra den eventuelle partner. Den ene deltager, som har oplevet problemer på det 

seksuelle område har dog både været i kemo, samt været uden partner i forbindelse med 

sygdommen, hvilket kan være medvirkende årsager til dennes rejsningsproblemer. Dog er der også 



rapporteringsvanskeligheder i forbindelse med selve interviewsituationen, fx mht. hvad personen 

har lyst til at fortælle.  

Generelt lader det dog ikke til, at seksualiteten er så påvirket som forventet. 

 

Med hensyn til deltagernes kropsbillede, dvs. det begreb, der her er blevet anvendt om den måde, 

personen oplever sin krop på perceptuelt, affektivt og kognitivt, beskriver flere af dem at opleve, at 

det at miste en testikel gør dem til mindre mandige, hvilket har været svært for dem at håndtere især 

i starten. Men deltagerne beskriver alle, at det ikke er noget problem for dem længere. Dette 

understreges bl.a. ved, at flere af dem havde overvejet en protese inden eller lige efter operationen, 

men at ingen af dem har valgt at gøre det efterfølgende. 

 

Generelt viser dette altså, at testikelkræft ikke har haft så stor en betydning for mænds kønsidentitet 

som forventet, men hvad er det, der gør, at de tilsyneladende klarer sig så godt, at de ikke har 

psykiske problemer i form af angst eller depression, at de ikke oplever, at deres kønsidentitet er 

påvirket, at de fx ikke har seksuelle problemer, at de ikke vurderer at have behov for hjælp og støtte 

fra fx Kræftens Bekæmpelse, sådan som mange kvindelige kræftpatienter har: Er det pga. den 

aktive og problemfokuserede coping, deres brug af ronkedor-agtig distancering, humor, benefit-

finding? Eller skyldes disse resultater i virkeligheden rapporteringsvanskeligheder, som bygger på, 

hvad der er socialt acceptabelt, ud fra bl.a. ens køn, eller opfattelsen af testikelkræfts særlige status 

som noget, man skal føle sig ”heldig” over at have fået, eller er det simpelthen, fordi deltagerne 

ikke er vant til at tale herom og derfor simpelthen ikke har ord for følelserne?   

Der er endnu mange spørgsmål, der står ubesvarede hen. Umiddelbart virker det dog, 

som om mændene formår at håndtere testikelkræft på en hensigtsmæssig måde, således at 

sygdommen ikke opleves så belastende, som det kunne forventes, og det ser ud til, at mændene i 

denne undersøgelse har beskyttende faktorer, der vejere tungere end risikofaktorerne. 

 

3.4.4 Opsamling  
Dette afsnits pointe har altså været, at deltagerne måske ikke har haft det så svært som forventet. 

Kønsidentiteten kommer i fokus, og flere oplever et midlertidigt dyk i oplevelsen af sig selv som 

mandig efter at have fået fjernet den ene testikel, men denne effekt ser imidlertid ud til at fortage sig 

efter forholdsvis kort tid. Dette ser bl.a. ud til at kunne tilskrives deltagernes coping, alder og 



sociale støtte. Men endnu er der mange spørgsmål, som er ubesvarede, bl.a. hvilken betydning 

resultaterne har for praksis. Dette vil sidste afsnit af denne afhandling søge at afklare. 



4. Perspektivering og konklusion 
Ovenstående resultater kan vise sig at have stor betydning for den praksis, en psykolog kan have 

inden for det sundhedspsykologiske område. Men endnu er der mange spørgsmål, som er 

ubesvarede. Det sidste afsnit vil derfor kort ridse nogle af de implikationer op, som kan påvirke den 

kliniske praksis, hvorefter der vil blive lagt op til nogle af de temaer, der med fordel kunne uddybes 

i kommende forskning inden for området. Endelig vil denne afhandling afsluttes med en opsamling 

af konklusionerne. 

 

4.1 Perspektivering 
Dette afsnit vil omhandle de kliniske implikationer, hvor jeg vil søge at opsamle nogle af de pointer, 

denne afhandlings resultater kan have for den kliniske praksis. Herefter vil jeg kort lægge op til en 

diskussion af behovet i fremtidig forskning. 

 

4.1.1 Kliniske implikationer 
Denne afhandling har haft som problemstilling at se på mænds kønsidentitet i forbindelse med 

testikelkræft. Det har bl.a. vist sig, at identifikation med den maskuline kønsidentitet hænger 

sammen med, hvorledes personen håndterer situationen, og hvilken betydning det sociale netværk 

kan få. Coping og social støtte er således med til at påvirke, hvorledes personen oplever at få kræft 

og dermed i sidste ende personens livskvalitet. Personens alder ser desuden ud til at være en af de 

afgørende faktorer mht., hvilken kønsidentitet personen identificerer sig med, altså om det er den 

traditionelle maskuline eller den mere androgyne kønsidentitet. 

Men hvilken betydning har de her fremkomne resultater for praksis? 

  

Mændene selv: Det mest oplagte er, at vi som psykologer bør inddrage denne viden i vores arbejde 

med kræftramte mænd: eksempelvis viden om mændenes kønsidentitet og betydningen af deres 

coping, alder og sociale støtte. Man kunne fx arbejde på at hjælpe dem til så vidt muligt at håndtere 

sygdommen ud fra den mest hensigtsmæssige coping, bl.a. ved at supplere med nogle af de 

strategier, der ikke umiddelbart ligger lige for at anvende, fx at understøtte en emotionel åbenhed. 

En anden ting kunne være at hjælpe personen til at udvikle de allerede anvendte copingstrategier 

mest muligt. Eksempelvis kunne man forestille sig, at mænd, der i forvejen er meget 

handlingsorienterede, kunne have glæde af en guidning mht., hvad der er mest oplagt at gøre i 



forbindelse med sygdommen, fx hvordan man kan håndtere ventetid med informationssøgning, 

mentaltræning, gruppesamtaler, patientundervisning eller lignende. 

 Psykologens rolle er derfor bl.a. at fremme fleksibilitet i personens håndtering af 

sygdommen på baggrund af fx personens kønsidentitet og coping. Problemet er dog, at mændene i 

undersøgelsen og tilsyneladende også generelt i hvert fald ved Kræftens Bekæmpelse (mundtlig 

kommunikation, Helge Lassen, psykolog) er tilbageholdende med at henvende sig til en psykolog 

for at få hjælp. Derfor kan det også være relevant at se på, hvorledes vi som psykologer ellers kan 

hjælpe 

 

Netværket: Størstedelen af tiden før, under og efter behandlingen vil formentlig blive brugt 

hjemme sammen med de pårørende. Her kan det være vigtigt, at personen får mulighed for at 

modtage social støtte, der på den ene side er i overensstemmelse med vedkommendes kønsidentitet, 

i form af primært instrumentel støtte, fx til at kunne ordne praktiske ting, som personen pga. 

eventuel svækkelse som følge af behandling ikke selv kan klare fuldt ud. På den anden side kan 

man også forestille sig, at det netop er den type social støtte, mændene har mindst brug for, og at de 

i stedet kunne have glæde af, at partneren samtidigt tager hul på også at tale om de følelser, der 

opstår, således at personen også modtager den emotionelle støtte. Her er det dog vigtigt, at dette 

sker på personens egne præmisser, så denne ikke føler sig omklamret og afmaskuliniseret. 

Resultaterne af undersøgelsen kunne tyde på, at det var nemmere for mændene at acceptere den 

emotionelle støtte, hvis de opfattede det, som om det var partnerens behov snarere end deres eget. 

På den måde kommer deres ønsker og adfærd ikke nødvendigvis i uoverensstemmelse med den 

traditionelle maskuline kønsidentitet.  

Psykologens rolle vil derfor være at bidrage til, at mænd med testikelkræft og deres 

pårørende får den bedst mulige hjælp til at optimere den sociale støtte, fx ved at understøtte og 

anerkende den enkeltes individuelle behov og måder at cope på.   

Hverdagen uden for hjemmet: Generelt er mandens arbejde en vigtig del af den 

traditionelle maskuline kønsidentitet, derfor er det vigtigt at gøre det muligt, at han kan holde 

kontakten ved lige med arbejdet, således at han ikke føler sig pacificeret og uden for fællesskabet. 

Efter endt behandling skal mændene desuden tilbage til en hverdag mellem blandt andre 

kammerater, kolleger og fjernere familie. Her fortæller mændene i undersøgelsen, at det kan være 

rart at bruge humor for på den måde at lægge op til en samtale om et emne, som de fleste har 

spørgsmål til og mange er desuden usikre på, hvordan de skal omgås den kræftramte. Den 



humoristiske tilgang kan være med til at berolige de testikelkræftramte, idet de bekræftes i, at de 

stadig er en del af gruppen, og at de stadig kan identificere sig med den traditionelle maskuline 

kønsidentitet. Omvendt kan samtalen også bidrage til at få snakket om nogle af de følelser, der er 

forbundet med sygdommen, hvilket dermed kan gøre det muligt at få bearbejdet følelserne. Dette er 

en adfærd, der på flere måder trækker på nogle af de mere androgyne kønsidentitetstræk.  

Psykologens rolle kan her være dels at opfordre mænd med testikelkræft og deres 

arbejdsgivere og kolleger til at fastholde kontakt, så det bliver nemmere at vende tilbage til en 

hverdag. 

 

Samfundet: Eftersom Danmark er det land, hvor flest mænd får testikelkræft, er det oplagt, at det er 

vigtigt, at der fra samfundets side er fokus på dette område, bl.a. mht. forebyggelse og tidlig 

behandling. En del opmærksomhed bør gives til at udbrede information om testikelkræfts 

symptomer, behandling m.m.. En måde, dette kunne gøres på, er fx at fokusere på den gode 

overlevelse og de begrænsede eftervirkninger, eksemplificeret ved Ebbe Sand og Lance Armstrong, 

som jo har formået at yde store præstationer, på trods af at de har haft testikelkræft. Disse viser 

netop at man sagtens kan være mand på den traditionelle maskuline måde. også efter at have været 

ramt af sygdommen. Det behøver derfor ikke at være nær så afskrækkende at søge læge ved 

eventuelle symptomer. En anden måde, som en af deltagerne i undersøgelsen selv foreslog, var at 

gribe informationskampagnerne humoristisk an, således at kampagnerne kunne opfordre mænd til at 

undersøge sig selv med slogans som: ”Tag jer på klodserne” eller lignende. Hermed kunne man 

videregive information om sygdommen uden at det bliver alt for følelsespræget eller alvorligt, idet 

den mere distancerede tilgang stemmer bedre overens med den traditionelle maskuline 

kønsidentitets forhold til sundhed og sygdom.  

Et øget fokus på den positive tilgang til testikelkræft kan desuden være med til at flere 

vil undersøge sig selv og hurtigere søge læge, og at omgivelserne vil have mere viden om og 

dermed have nemmere ved at håndtere sygdommen. Fokus bør derfor fremover også ligge på den 

humoristiske tilgang, benefit-finding samt det faktum, at man ikke nødvendigvis kan sætte 

lighedstegn mellem kræft og død. Psykologens rolle kan her være at hjælpe med formidlingen af 

information, så denne er tilpasset målgruppen. 

Ved diagnosticering af sygdommen vil det komme som et chok for de fleste at få 

konstateret kræft, og netop mandens unge alder kan gøre det sværere for ham at håndtere 

sygdommen. Mandens evt. begrænsede erfaring med håndtering af bl.a. følelser og sygdom kan 



yderligere forværre situationen. Det sensitive område, kræften har ramt, kan endvidere gøre det 

vanskeligt at tale om. Derfor er det bl.a. vigtigt, at man i behandlingssystemet giver sig tid til 

personen. Flere af deltagerne beskriver fx at have haft svært ved at høre efter, hvad lægen sagde, 

efter ordet kræft var blevet nævnt.  

Psykologens rolle kan derfor bl.a. være at give personen tid. Dermed øges muligheden 

for, at personen kan opfange den information, der er brug for, således at der ikke opstår unødigt 

mange spørgsmål, i tiden inden personen igen kommer i kontakt med fagpersonalet, når 

behandlingen går i gang. Desuden kan det være en fordel, hvis psykologen kan vejlede personen i, 

hvordan man bedst muligt kan håndtere ventetiden, fx hvor man kan søge yderligere information, 

og hvordan man optimerer sit helbred ved fx kost, motion og rygestop. Hermed kan psykologen 

som nævnt være med til at understøtte aktive og problemfokuserede copingstrategier og samtidigt 

åbne for mere emotionsfokuserede tilgange. 

I forbindelse med behandling og opfølgning ser det ud til, at mændene i 

undersøgelsen især har glæde af det mere uformelle samvær med fagpersonalet, bl.a. fremhæver 

deltagerne den humoristiske omgangstone med sygeplejerskerne under indlæggelsen og den 

kammeratlige snak med lægen under opfølgningen. Hermed undgår personen at føle sig 

fremmedgjort og presset ind i sygerollen, som kan være svær for manden at håndtere. Humoren kan 

desuden hjælpe med til, at personen kan bearbejde og/eller distancere sig fra de følelser, der opstår 

under forløbet.  

En anden pointe er den, som flere af deltagerne i undersøgelsen understreger, nemlig 

betydningen af samtaler med medpatienter, idet der er en form for fælles forståelse for hinandens 

situation, og dermed kan man understøtte en type social støtte, som ikke er tilgængelig andre steder.  

Psykologens rolle kan her være at fremme et optimalt miljø for patient-

behandlerrelation og kommunikation, fx via supervision, ligesom det kan være relevant at arbejde 

på at optimere relationen mellem patienterne, fx via gruppeterapi eller patientundervisning. 

Kræftens Bekæmpelse og andre hjælpeorganisationer har ikke spillet en større 

rolle for deltagerne i denne undersøgelse. Kun i et tilfælde har en deltager kontaktet Kræftens 

Bekæmpelse, da han havde en enkelt samtale med en psykolog efter en fejldiagnosticering. En 

anden deltagers kone ringede desuden til Kræftlinien for at høre, hvad de skulle gøre mht. at 

fortælle deres børn om det. Dette kan hænge sammen med, at flere af deltagerne beskriver, at hvis 

man søgte hjælp den vej ville det være et tegn på svaghed. Det kan derfor være nødvendigt at ændre 

på selve arbejdsgangen i det formaliserede system for dermed at få psykologerne mere på banen. En 



af deltagerne foreslår således, at man enten skal sende mændene ind til en psykolog umiddelbart 

efter diagnosticeringen, gerne uden at sige at der er tale om en psykolog, eller at man skal lokke 

folk ned på Kræftens Bekæmpelse ved at lave temaaftener om fx kræft og vinsmagning.  

Psykologens rolle kan her være at bidrage med viden om individuelle behov, i forhold 

til hvordan man bedst muligt henvender sig til denne patientgruppe, samt ikke mindst at tage sig af 

den enkelte i eventuelle terapeutiske rammer. 

 

Hvad er det så en psykolog generelt kan hjælpe den enkelte med?  

Psykologens rolle kan således bl.a. være at hjælpe den testikelkræftramte til at finde 

hensigtsmæssige måder at håndtere sygdommen på. Dette kunne bl.a. være ved at hjælpe personen 

til at anvende hensigtsmæssige copingstrategier med udgangspunkt i vedkommendes vurdering af 

situationen. Dermed kan manden hjælpes til en mere aktiv, problemløsende coping og/eller 

omvendt til en mere emotionel coping til at håndtere problemerne med. Desuden kunne man 

forestille sig, at nogle personer ville have glæde af at arbejde med en mere positiv tilgang til 

situationen, fx ved at fremhæve humor og benefit-finding. Det skal dog understreges, at det ikke 

skal forstås således, at psykologen skal optræde som en overfladisk, jubel-glad person, der ikke vil 

tale om problemerne. Den hjælp, psykologen kan give, må nødvendigvis tage udgangspunkt i den 

enkeltes situationelle og individuelle faktorer, bl.a. personens traditionelle måde at cope på, 

personens alder og sociale støtte samt ikke mindst personens kønsidentitet, da denne afhandling 

netop har vist, at kønsidentiteten har betydning for, hvorledes personen håndterer og oplever 

sygdommen og dermed i sidste ende på personens livskvalitet.  

Det er dog ikke denne afhandlings fokus at undersøge, hvordan dette bedst muligt 

gøres i terapeutisk øjemed, fx kognitivt, narrativt, kropsorienteret osv., men dette kunne være 

spændende at undersøge i kommende undersøgelser. 

 

Dette afsnit har altså søgt at understrege den pointe, at det ikke blot er patienten selv, der bør være 

fokus for psykologarbejdet, men også netværket og behandlingssystemet. Det er min umiddelbare 

opfattelse, at der blandt dem, der normalt beskæftiger sig med området, også efterstræbes flere af 

disse pointer, men det faktum at mænd kun udgør under en femtedel af de, der henvender sig til 

Kræftens Bekæmpelse (mundtlig kommunikation, Helge Lassen, psykolog ved Kræftens 

Bekæmpelse i Århus), men at lige mange mænd og kvinder får kræft, viser at tilbudene ikke er 

optimale i deres henvendelse til mænd.  



Det er derfor mit håb, at et øget fokus, som denne afhandling bl.a. har bidraget med, 

kan være med til, at håndteringen af de hertil hørende problemstillinger bliver optimeret. 

Psykologens rolle bør således være alsidig og mangefacetteret, også mere end det har været muligt 

at fremstille her. Det er dog væsentligt her at indskyde, at der selvfølgelig kun er tale om 

generaliseringer, hvorfor man ikke ofte nok kan pointere, at alle er forskellige, og at det er 

nødvendigt med respekt for denne individualitet, hvilket er eksemplificeret i denne afhandling mht. 

de individuelle forskelle mht. coping, alder, social støtte og ikke mindst personens kønsidentitet. 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at man intet kan sige herom, resultaterne skal blot anskues 

som fællestræk snarere end endegyldige sandheder. 

 

4.1.2 Fremtidig forskning 
Denne afhandling har primært fokuseret på den traditionelle maskuline kønsidentitets betydning for 

oplevelsen af forløbet under og efter kræft. Tilbage står dog en række uafklarede spørgsmål, som 

man kunne ønske kunne blive mere systematisk besvaret i fremtidig forskning.  

Med hensyn til kønsidentiteten kunne man ønske sig en kortlægning af: hvilken 

betydning de samfundsmæssige ændringer kan have på kønsidentiteten og dennes relation til 

testikelkræft. Da jeg på baggrund af den eksisterende litteratur kunne have en formodning om, at en 

ændring af kønsidentiteten er på vej. Desuden kunne det være relevant at få kortlagt 

sammenhængen mellem kønsidentitet og livskvalitet ved testikelkræft. Endelig kunne det være 

spændende at inddrage en psykosomatisk vinkel på kønsidentitetens betydning for overlevelse ved 

testikelkræft, og hvad der går forud for denne kræftform, bl.a. mht. sygdoms- og sundhedsadfærd, 

fx med udgangspunkt i denne afhandlings belysning af influerende faktorer.  

På det oplevelsesmæssige område kunne det bl.a. være relevant i fremtidig forskning 

også at systematisere viden om kønsidentitetens betydning for oplevelsen, før der er søgt læge, altså 

hvad der sker, når personen undersøger sig selv og opdager en anormalitet. I den sammenhæng 

kunne det også være relevant yderligere at undersøge det adfærdsmæssige område med henblik på, 

hvad der afgør om personen med testikelkræft søger læge eller ej, og hvornår og hvilken betydning 

personens kønsidentitet har herved. 

Desuden kunne det være relevant at undersøge oplevelsen under og efter sygdommen 

mht., hvad det er der afgør, hvorfor nogle ændrer kønsidentitet mere end andre, hvilket kan have 

betydning for håndteringen af sygdommen. Dette kunne bl.a. gøres ved nærmere undersøgelser af 

kønsidentitet og coping og social støtte, mht. hvad deltagerne gør, frem for hvad de siger, de gør. 



Kohorteundersøgelser af alderens betydning i forhold til kønsidentiteten. Endelig ville det være 

oplagt yderligere at undersøge, hvorvidt der er andre faktorer ved kønsidentiteten end de valgte i 

denne undersøgelse (maskulinitet, seksualitet og kropsbillede samt coping, alder og social støtte), 

som er mere relevante og af større betydning end dem, der er undersøgt i denne afhandling.  

Undersøgelsernes kvalitet bør desuden optimeres for at øge validitet, reliabilitet og 

generaliserbarheden fx ved at inddrage kontrolgrupper i undersøgelsen: Det kunne således være 

interessant at sammenligne med 1) kvinder med en nogenlunde tilsvarende kønsspecifik kræftform, 

som kunne være livmoderhalskræft, da denne kræftform ligeledes har en god overlevelsesprocent, 

samt 2) mænd uden testikelkræft. 

 

Der findes allerede en vis mængde litteratur, der undersøger enkelte af disse temaer, men man 

kunne ønske sig, at der i fremtiden kunne laves mere og bedre forskning, der systematisk 

undersøger emnerne i relation til hinanden, da denne afhandling netop har vist, at kønsidentiteten 

kan have stor betydning ved testikelkræft.  



4.2 Konklusion 
Denne afhandling har haft til formål at undersøge, hvilken betydning mænds kønsidentitet har i 

forbindelse med testikelkræft, og hvilken betydning faktorer som coping, alder og social støtte har 

herpå. Dette hænger blandt andet sammen med, at testikelkræft er særligt udbredt i Danmark, 

ligesom jeg har været interesseret i betydningen af en kønsspecifik kræftform, der primært rammer 

unge mænd. 

Besvarelsen af denne problemstilling har været todelt. Først blev den eksisterende 

teori og empiri inden for området gennemgået og diskuteret. Den litteratur, der findes, viste sig 

desværre ikke at kunne give et fyldestgørende billede af problemstillingen, bl.a. pga. metodiske 

problemer, og fordi de simpelthen ikke undersøgte de relevante parametre. Derfor indeholdt anden 

del af opgaven en empirisk undersøgelse af problemstillingen, som herigennem skulle forsøge at få 

svar på denne afhandlings spørgsmål og hypoteser. Herefter blev undersøgelsens resultater 

sammenlignet med den eksisterende teori og empiri samt diskuteret. Endelig blev disse 

perspektiveret mht. praktisk relevans og fremtidig forskning. 

 

Kønsidentiteten blev således i denne afhandlings første del set ud fra mandens oplevelse af egen 

maskulinitet, seksualitet og kropsbillede: 

Maskulinitet blev bl.a. defineret som en kønsidentitet, der har som værdier at kunne 

klare sig selv, at kunne forsørge familien, at have kontrol over tilværelsen og sig selv, at være stærk, 

og at løse problemerne vha. handling, ligesom vigtigheden af at adskille sig fra kvindelige værdier. 

I forbindelse med sygdom forventedes det derfor, at mandens maskulinitet opleves som truet, idet 

manden i rollen som syg for en periode er tvunget til bl.a. at være passiv og afhængig af andre, 

ligesom det ved testikelkræft forventedes, at sygdommens lokalitet kan medføre særlige specifikke 

problemstillinger.  

Problemet er, at flere af undersøgelserne konkluderer, at mænd har en særlig måde at 

håndtere sygdom på, hvilket bl.a. er et accepteret argument inden for forskning i coping og social 

støtte, men ingen af undersøgelserne formår at vise, at måden reelt adskiller sig fra kvinders. Derfor 

burde konklusionerne blot være, at mænd tilsyneladende har en fælles måde at håndtere kræft på, 

uden hermed at sige noget om, hvorvidt kvinder er forskellige herfra. 

Seksualiteten bliver i litteraturen anset for at være en vigtig del af den maskuline 

kønsidentitet, idet både den fysiske præstation og oplevelsen heraf har betydning for, hvorledes 

personen oplever sig som mand. I forbindelse med testikelkræft risikerer den seksuelle funktion for 



en periode at blive nedsat som følge af behandlingen, og det forventedes hermed, at testikelkræft 

via seksuelle dysfunktioner ville kunne påvirke personens kønsidentitet. 

Kropsbilledet bliver i litteraturen defineret, som den måde en person oplever sin krop 

på. Kropsbilledet er dog også med til at forme den måde, personen oplever sig selv og sine 

omgivelser på. Ved disfigurering af kroppen kommer denne særligt i fokus, hvilket derfor også 

forventes at ske ved testikelkræft. Da testiklerne desuden kan have en nærmest symbolsk betydning, 

forventedes det, at testikelkræft vil være ekstra belastende for kønsidentiteten. Generelt forventedes 

det desuden, at den syge krop, der ofte opleves svag og sårbar, har betydning for oplevelsen af ens 

maskuline kønsidentitet. 

 

Det vil sige, at kønsidentiteten forventes at blive påvirket i negativ grad som følge af testikelkræft. 

Der vil dog være adskillige faktorer af betydning for, i hvilken grad kønsidentiteten bliver påvirket, 

hvoraf denne afhandling har fokuseret på coping, alder og social støtte, idet disse vurderedes som 

mest betydningsfulde: 

Copingbegrebet anvendtes om de kognitive og adfærdsmæssige bestræbelser, som 

personen anvender for at håndtere ydre og indre stress, der vurderes at kunne overskride personens 

kapacitet. Der er foreslået forskellige kategoriseringer af copingstrategier herunder aktiv/passiv, 

problem-/emtionsfokuseret, samt kampgejst (fighting spirit), undvigelse (denial), fatalisme (stoic 

acceptance), hjælpeløshed/håbløshed og bekymret optagethed. Der blev herudover nævnt to 

eksempler på copingstrategier: Humor, der anvendes som en måde at forsøge at håndtere kræft, 

samt benefit-finding, der er forsøg på at finde områder af tilværelsen, hvor kræften har haft en 

positiv effekt.  

Alder ser ligeledes ud til at være en væsentlig faktor mht., hvorledes en kræftsygdom 

opleves og håndteres, idet alderen både har betydning for personens brug af copingstrategier og 

generelle livssituation, og måske dermed også adgangen til social støtte. Det blev fx foreslået, at 

man kan forvente en sammenhæng mellem personens alder og grad af traditionel maskulin 

kønsidentitet. Ved testikelkræft er det primært unge og midaldrende mænd, der rammes. Det 

forventedes, at måden, de håndterer sygdommen på, og adgangen til social støtte, vil være 

anderledes hos de yngre mænd end de ældre, fx at det sociale netværk primært vil bestå af familie 

og venner hos de unge, hvorimod partneren vil udgøre den primære kilde til social støtte hos de 

ældre. 



Den sociale støtte blev defineret som den støtte, det er muligt at opnå fra et givent 

netværk. Social støtte blev opdelt i forskellige typer, hvor den affektive, instrumentelle, 

informationelle, selvværdsmæssige og netværksmæssige støtte blev vurderet som havende 

forskellig værdi afhængigt af bl.a. situationelle og individuelle faktorer som fx køn og alder. 

 

Ovenstående danner således udgangspunkt for afhandlingens anden del.  

Den empiriske undersøgelses hypoteser lød derfor således: 

1) At deltagerne vil opleve at føle sig mindre mandige som følge af at få testikelkræft, hvilket bl.a. 

vil kunne ses ved, at deltagerne føler, at deres maskulinitet bliver påvirket i nedadgående retning, 

at deres seksualitet ændres i form af fysiske og psykiske seksuelle dysfunktioner, og at deres 

kropsbillede ændres således, at det at miste en testikel vil påvirke deres oplevelse af sig selv som 

mand, ligesom personen vil gå fra at opleve kroppen som sund, til at kroppen kommer i fokus, og at 

dens signaler skaber utryghed. 

2) Desuden forventedes det, at deltagernes copingstrategier både kan have en positiv og negativ 

effekt, således at en udelukkende handlingsfokuseret copingstil kan medføre, at det kan blive 

svært for personen at håndtere de følelser og tanker, der er forbundet med det at få kræft. En aktiv 

copingstrategi vil kunne medføre, at personen vil få svært ved at håndtere sygerollen. Derudover 

forventedes det, at mændene vil benytte sig af humor, hvilket kan hjælpe deltagerne til på den ene 

side at bearbejde følelserne og på den anden side at distancere sig fra dem. Endelig forventedes det, 

at deltagerne vil anvende benefit-finding, hvilket kan være med til at skabe mening med 

kræftsygdommen.  

Herudover forventedes det, at personens alder formodentlig vil have betydning for, 

hvilken kønsidentitet personen identificerer sig med, således at ældre mænd primært identificerer 

sig med den traditionelle maskuline kønsidentitet, hvorimod yngre mænd måske vil identificere sig 

med flere androgyne træk. Dette forventes at have betydning for personens evne til at håndtere 

sygdommen, således at jo mere rigid den traditionelle maskuline kønsidentitet er, jo sværere vil det 

være for personen at håndtere den stress, der er forbundet med testikelkræft.  

Endelig forventedes det, at den sociale støtte kan have en positiv effekt, således at 

deltagerne oplever, at det er nemmere at håndtere sygdommen, hvis de har adgang hertil. Det 

forventedes, at deltagerne primært vil benytte sig af deres partner til både instrumentel og affektiv 

støtte.  

 



Resultaterne viste mht. kønsidentiteten, at flere af deltagerne oplever, at deres 

maskulinitet i hvert fald for en periode har ændret sig. Seksualiteten har derimod 

ikke ændret sig betydeligt, hvilket, alle understreger, har været vigtigt for dem. Dog 

har en enkelt af deltagerne haft seksuelle problemer som følge af kemoterapien. 

Endelig viser resultaterne, at alle deltagerne oplever, at deres krop har ændret sig 

efter at have mistet en testikel, men også pga. de signaler, deltagerne er begyndt at 

registrere, og at dette har betydning for deres oplevelse af sig selv som mand. 

Herudover viste deltagerne et bredt spektrum af måder at cope med 

sygdommen på. De fleste forsøger at håndtere tankerne og følelserne ved aktiv, 

problemorienteret og kampgejst-præget coping, men flere af dem beskriver 

samtidigt tegn på ængstelig optagethed og undvigelse. Mange af deltagerne 

anvender desuden humor som en positiv måde at håndtere sygdommen på, 

ligesom de beskriver en form for benefit-finding.  
Analysen af resultaterne viste desuden, at alder kunne være en afgørende faktor mht., 

hvorvidt mændene fastholder en maskulin kønsidentitet eller bevæger sig over mod en mere 

androgyn. Alderen ser omvendt ud til at medføre, at den kropslige og seksuelle ændring ikke fylder 

nær så meget hos de ældre; men at det tilsyneladende er en fordel at have en mere fleksibel 

kønsidentitet, som de yngre har, kan bl.a. ses ved, at de to ældste deltagere, som de eneste, fortæller 

at have overvejet selvmord. Dette kan desuden hænge sammen med, at de yngste deltagere 

tilsyneladende benytter sig af et bredere socialt netværk, hvilket man kunne forestille sig giver flere 

muligheder for at bearbejde den stress, der er forbundet med sygdommen. Bredden af netværket er 

dog ikke nødvendigvis ensbetydende med god social støtte, da dette primært afhænger af dybden af 

relationerne, dette har undersøgelsen dog ikke formået at undersøge tydeligt nok.  

Endelig viste analysen af resultaterne, at deltagerne modtager støtte fra meget 

forskellige kilder. Partneren kan tilbyde en form for emotionel intimitet, medpatienterne kan 

derimod tilbyde en form for indforståethed. Begge dele kan bidrage til, at det bliver mere legalt at 

fortælle om de tanker og følelser, der er forbundet med det at have fået kræft. Sundhedssystemet 

risikerer dog at være med til at fastholde personen i den sygerolle, som personerne med en maskulin 

kønsidentitet trives så dårligt ved. Analysen viser altså, at der er stor forskel på, hvilken betydning 

forskellige former for social støtte kan have på mændenes oplevelse af deres kønsidentitet som 

følge af testikelkræft.  



Med hensyn til testikelkræft og kønsidentitet beretter deltagerne om en splittelse 

mellem på den ene side at føle sig mindre mandig efter at have mistet en testikel, hvilket fylder 

meget i deres kropsbillede. På den anden side føler de sig mere mandige, fordi de bl.a. føler sig 

mere stærke efter at have overvundet kræftsygdommen. De fleste af deltagerne afviser ligeledes at 

have haft seksuelle vanskeligheder, hvilket ellers kunne have været problematisk i forhold til deres 

selvbillede. De beskriver desuden at have fået andre værdier, som umiddelbart ligger tættere op ad 

den traditionelt kvindelige kønsidentitet, med fokus på relationer og familie. Man kan derfor 

forestille sig, at mændene oplever, at deres kønsidentitet bliver sat i fokus, og, afhængigt af hvordan 

de selv håndterer dette, og hvordan omgivelserne støtter dette, kan der opstå en form for balance.  

 

Alt i alt, kan man derfor sige, at resultaterne fra undersøgelsen kun i begrænset omfang bekræfter 

hypoteserne, om at mænds kønsidentitet (maskulinitet, seksualitet og kropsbillede) opleves ændret 

som følge af testikelkræft, og at ændringen og den personlige oplevelse heraf afhænger af coping, 

personens alder ved diagnosticering, og den sociale støtte, men ikke i så høj grad som forventet. 

 

Begrænsninger ved undersøgelsen gør dog, at man bør overveje undersøgelsens validitet og 

generaliserbarhed, fx mht. problemerne forbundet med selvrapportering, interviewsituation, 

selektion af deltagere og manglende kontrolgrupper. 

 

Sammenlignet med den eksisterende teori og empiri, har det således vist sig, at deltagerne 

beskriver ikke at have haft det så svært som forventet, idet kønsidentiteten ikke er så påvirket, som 

det var beskrevet i hypoteserne. Dette ”positive” resultat kan man forestille sig bl.a. kunne hænge 

sammen med de faktorer, som også er undersøgt i denne opgave, således at personerne 

tilsyneladende har anvendt nogle forholdsvist hensigtsmæssige copingstrategier, ligesom deres alder 

og deres adgang til social støtte har haft en positiv indvirkning på situationen. Det skal dog også 

siges, at deltagerne generelt var velfungerende mænd med en forholdsvis høj socioøkonomisk 

status, hvorfor der er nogle generaliseringsproblemer i forhold til, hvad resultaterne ville have vist, 

hvis deltagerne var blevet repræsentative for befolkningen, hvilket er et generelt problem ved 

undersøgelser, hvor deltagerne melder sig frivilligt. 

 

Til trods herfor argumenterer jeg for, at der er nogle kliniske implikationer, som går ud på, at bl.a. 

netværket, behandlingssystemet og hjælpeorganisationer bør inddrages i psykologens arbejde ud fra 



den viden, der er fremkommet i denne afhandling. Et problem i denne sammenhæng er dog, at 

mænd i undersøgelsen og generelt er modstræbende mod at henvende sig til en psykolog. 

 

Afslutningsvis blev der diskuteret ønsker til fremtidig forskning. Megen af forskningen eksisterer 

allerede, men det kunne være interessant, systematisk at få indsamlet information herom for også at 

kunne lægge en handlingsplan for, hvorledes man bedst muligt kan hjælpe denne patientgruppe. 

Generelt er forsøget på at finde noget, der er særligt for mænd ikke lykkedes, hvilket bl.a. skyldes 

en række metodiske problemer ligesom området endnu ikke er tilstrækkeligt kortlagt, hvorfor 

undersøgelserne kommer til at bære præg at have alt for mange ubekendte og dermed være svage i 

deres konklusioner. Dette kan man håbe på vil forbedres i mere systematiske og dybdegående 

undersøgelser af betydningen af mænds kønsidentitet i forbindelse med testikelkræft, om denne kun 

er en stressfaktor eller også kan være en moderator? 
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6. Bilag 

Bilag 1: Opslag Deltagere til interviewundersøgelse søges: 
Mænd, der har eller har haft testikelkræft, søges til interview, 

om hvordan det opleves at få og leve med kræft. 
Anvendelse: Interviewene vil bidrage til belysningen af forskning i kræft og identitet, og 
vil indgå som en del af min kandidatafhandling på psykologi.  
Min interesse for området er opstået på baggrund af fordybelse i det sundheds-
psykologiske område på mit studium. Derudover har jeg de sidste 1½ år arbejdet i 
Aftenrådgivningen på Kræftens Bekæmpelse, hvorfor min interesse for kræft, køn og 
identitet er yderligere forstærket. 
 
Baggrund: Der er efterhånden skrevet en del, om hvordan kræft påvirker menneskers 
liv, og hvordan de oplever sig selv og verden. Problemet er, at størstedelen af denne 
forskning bygger på beretninger fra kvinder ofte med brystkræft. Der er derfor 
begrænset viden, om hvordan en kræftform som testikelkræft, der kun rammer mænd, 
påvirker deres måde at tænke på.  
 
Formål: Jeg vil derfor forsøge ved hjælp af gennemgang af litteraturen på området og 
udførelsen af denne interviewundersøgelse at skabe en mere sammenhængende viden 
om, hvordan det at få testikelkræft påvirker mænds identitet. 
Jeg vil derfor gerne vide noget om, hvordan mænd med testikelkræft oplever, at 
sygdommen har påvirket deres identitet som mand, for eksempel med hensyn til deres 
maskulinitet, seksualitet og kropsbillede. 
Desuden vil jeg gerne vide noget om, hvordan mænd håndterer den stress, der er 
forbundet med sygdommen, og hvorvidt de benytter sig af støtte fra omgivelserne. 
Anonymitet: Interviewene vil blive optaget og transskriberet, udelukkende til eget brug, 
hvorefter disse vil blive slettet. Udtalelser fra den enkelte vil kun indgå i afhandlingen 
som citater i anonymiseret form, således at alle person- og stednavne samt andre 
oplysninger, der ville kunne lede til afsløring af deltagernes identitet, vil blive slettet 
eller ændret. 
 
Praktiske oplysninger: Interviewene vil vare cirka 1 time, hvorefter der vil være 
mulighed for yderligere snak med spørgsmål og diskussion med mere. 
 
Hvis du er interesseret i at høre mere, kontakt Anna Dich på telefonnummer 
Interview:   Interview:       Interview:       Interview:      Interview:      Interview:        Interview: 
Anna Dich   Anna Dich    Anna Dich     Anna Dich      Anna Dich      Anna Dich        Anna Dich 
Tlf 26600700  Tlf 26600700  Tlf 26600700  Tlf 26600700  Tlf 26600700 Tlf 26600700  Tlf 26600700   



Bilag 2: Opslag 
  

Forumliste Testikelkræft.dk Forum Alt det andet   

specialestud. 

TC og humor  

Bruger 

 

Fresh Boarder 

Indlæg: 1 

  

Karma: 0    

Interview? - 2006/12/30 22:21 Hej alle  

Jeg er specialestuderende på psykologi og i gang med en interviewundersøgelse omkring testikelkræft og  

håndteringen heraf - heriblandt hvorvidt man bruger humor.  

For at optimere mit arbejde og gøre mine resultater mest muligt relevante i praksis søger jeg flere (har ind  

til videre 3) deltagere, som kunne være interesseret i at bruge en time på at lade sig interviewe.  

... Håber, det er ok at benytte denne side, til et sådant projekt.  

Anna  

 
 



Bilag 3: Deltagerbeskrivelse 
 
Anders:  
Anders er 27 og universitetsstuderende. Han læser et humanistisk fag på kandidatdelen og skal snart i gang 
med specialet. Anders er trommeslager og beskæftiger sig med musik i fritiden, herudover arbejder han som 
webmaster i en musikforretning. Interviewet finder sted på Kræftens Bekæmpelse. Anders bor sammen med 
sin kæreste, som han har været sammen med i 2½ år. I dagene inden og efter operationen flytter han 
sammen med kæresten hjem til sin mor og stedfar. 
Anders’ sygdomsforløb er således: Umiddelbart efter opdagelsen af en lille ømhed på testiklen spørger han 
flere lægefaglige personer fra omgangskredsen til råds, bl.a. sin ven og sin mor, som alle opfordrer ham til 
at søge læge, men beroliger ham med, at det” nok ikke er noget”. Forløbet går hurtigt og Anders benytter 
sig af den store lægefaglige viden i omgangskredsen. En uge efter operationen tager han som planlagt til 
udlandet for at besøge sin kæreste idet han insisterer på, at kræften ikke skal stå i vejen for hans planer. 
Anders fremhæver humor, som en vigtig del af hans måde at håndtere kræft på. Han fortæller desuden, at 
han mener, at det er nødvendigt med den humoristiske tilgang for at henvende sig til mænd. 
I interviewsituationen virker Anders meget åben og besvarer spørgsmålene systematisk og reflekteret. 
Kemien er desuden god mellem Anders og interviewer, hvilket bl.a. giver sig til kende ved en åbenhjertig og 
varm stemning med plads til latter.  
 
Bo: 
Bo er 31 og uddannet som økonom. Han er ansat i et stort firma, hvor han arbejder som forretningsudvikler. 
Bo motionerer meget, men ellers fortæller ikke så meget om hans fritid. Interviewet finder sted i et 
mødelokale på hans arbejdsplads. 
Bo opdager kræften, ved at han havde en vedvarende oplevelse af at skulle tisse. Han blev derfor undersøgt 
for bl.a. blærebetændelse, kønssygdomme ved egen læge og på hospitalet, først sent i forløbet opdages en 
knude på testiklen. Han fortæller, at han på hjemturen ser sit liv i flash back. Kort tid herefter bliver han 
opereret, hvorefter han rejser til udlandet for at studere. Under de efterfølgende tjek, når han er hjemme, 
konstateres der en spredning, som dog ikke bliver bekræftet ved de videre undersøgelser. Dette skaber en 
utryghed, så Bo vælger at tage en enkelt samtale ved en psykolog fra Kræften Bekæmpelse, pga. angsten for, 
at de tager fejl. Senere opdager de, at kræften rent faktisk har spredt sig, hvorefter Bo kommer i 
kemobehandling. Denne bliver han meget svækket af, men insisterer på at holde sig så aktiv, som han orker, 
fx ved at løbe eller gå ture. Efterfølgende har Bo ofte følt sig usikker på kroppens forskellige signaler, 
hvorfor han flere gange er taget ind på hospitalet for at få tjekket det, der har gjort ham utryg. 
Bo har været single gennem det meste af forløbet, dog har han kortere varende forhold, herunder én han 
kendte i forvejen, hvilket han synes var betryggende, da det var med hende at han oplevede 
rejsningsproblemerne efter kemoen. 
I interviewsituationen virker Bo en smule afvisende. Han svarer afvigende på mange mine spørgsmål om 
følelser, og han kommer derfor til at fremstå meget rigid i sin maskuline, buisness-agtige fremtoning. Dette 
kan hænge sammen med, at interviewet finder sted på hans arbejdsplads, som han beskriver som meget 
penge og karriere fikseret. Stemningen er derfor ikke så åben, som det kunne være ønskeligt.  
 
Christian: 
Christian er 29 og arbejder som håndværker samt som musiker i weekenderne. Hans forhold til sin kæreste 
beskriver han som ”lidt on/off”, hvorfor han det meste af tiden bor i en lejlighed for sig selv og har deres 
fælles barn en uge af gangen. Hans kæreste har dog været med ham i hele forløbet. 
Christian tager til læge umiddelbart efter at have opdaget noget hårdt på testiklen. Inden for en uge bliver 
han skannet og opereret. Christian har efterfølgende haft en del smerter og træthed, og han har derfor gået 
til en del opfølgende undersøgelser, men de har ikke fundet tegn på noget unormalt.  
Det har været vigtigt for Christian hurtigst muligt at komme op af sygesengen og vende tilbage til hverdagen 
for på den måde også at undgå at tænke alt for meget over tingene. Han beskriver detaljeret om, hvordan 
han fx efter kort tid selv gik ud for at ryge samt andre eksempler på, at han hurtigt igen kunne klare sig selv 



på trods af store smerter. Han fortæller således også, at det ikke har været svært for ham, men at han i stedet 
har skullet tage sig af omgivelserne, fx hans kæreste, mor og en kammerat, der gik amok, da han troede, at 
Christian skulle dø. Christian fortæller at han har forsøgt at tage hensyn til kæresten fx ved at blive hjemme 
og snakke mere, end han ellers selv ville have gjort. 
Stemningen i interviewsituationen er meget afslappet. Christian har været ude at spille om natten, så han er 
træt og virker til at have tømmermænd, da jeg møder op i hans lejlighed lørdag morgen. Under interviewet 
går han flere gange ud i køkkenet for at få en cigaret, hvor jeg går efter for at fortsætte interviewet. 
Christian virker umiddelbart åben, men er samtidig meget afvisende over for at tale om følelser. 
 
David: 
David er 36 er gift og her 2 børn. Han er selvstændig i et firma, han har købt af sin far. 
Da David første gang opdagede noget anderledes på testiklen, gik der et par måneder, før han gik til læge. 
Lægen sagde dog, at det ikke var noget, så derfor blev det først tjekket igen 4 år senere, da David fik ny 
læge. Herefter blev han henvist til skanning og operation med minimum 14 dages ventetid mellem hver. 
Dette medvirkede til, at David følte stor afmagt. Der var kortvarigt mistanke om spredning, pga. forstørrede 
lymfer, men hævelsen aftog, og han har ikke fået yderligere behandling.  
David har været meget aktiv i sit forløb og bl.a. insisteret på at komme til et bestemt sygehus og få en 
bestemt læge. 
David har i forvejen en alvorlig ryglidelse, som kommer i attacs, hvorfor han og familien har været vant til, 
at han ikke kan være så fysisk aktiv, fx mht. at tumle med børnene. Efterfølgende er han dog begyndt at træne 
meget, ligesom han har ændret sin kost og holdt op med at ryge. 
David har været meget aktiv på www.testikelcancer.dk, hvor han har sat stor pris på adgangen til 
information og støtte. Han vil gerne hjælpe til at gøre hjemmesiden til en forening, så de kan hjælpe andre 
og tage kampen op mod ”systemet”. 
Stemningen i interviewsituationen er varm og åben. David griner meget og virker til at være god til at tale 
om sine følelser og at se sig selv udefra. 
 
Erik: 
Erik er 43, gift og har tre børn, heraf to hjemmeboende. Han har en naturvidenskabelig kandidatuddannelse 
og arbejder som gymnasielærer. 
Erik har efter en sterilisation oplevet ”uro i området”, hvorefter han blev skannet, hvor de dog ikke fandt 
noget. Men han beskriver, at han alligevel gik og var lidt bekymret. Da Erik senere fandt en knude på 
testiklen, var han ikke i tvivl og skyndte sig til læge igen, herefter blev han videresendt til skanning, 
undersøgelse og operation med 1-2 ugers ventetid på hver. Erik insisterede ligesom David på at få et bestemt 
sygehus og en bestemt læge. Eriks kræft viser sig også at have spredt sig og han får derfor kemobehandling.  
Erik reagerer med at sætte sig ind i den megen lægefaglige litteratur, der findes på området, og stiller derfor 
mange spørgsmål undervejs i forløbet, ligesom han gør meget for at forsøge at ”speede” processen lidt op. 
Under indlæggelserne hjælper han sine medpatienter og gør ting der er lidt uautoriserede. Han er meget 
inde i, hvordan hospitalssystemet fungerer, da han tidligere har arbejdet som portør i sin studietid. Selve 
behandlingerne insisterer han på at klare uden hjælp fra andre, hvorfor han selv kører derned og frabeder 
sig de fleste besøg. Dog er han meget aktiv på www.testikelcancer.dk. 
I interviewsituationen virker han åben men også noget distanceret i forhold til følelser, dog bliver han flere 
gange berørt, idet han fortæller om sin mors sygdom og død umiddelbart efter han selv blev 
færdigbehandlet. Dette forløb fortæller han tog hårdere på ham end hans eget, idet han ikke selv i samme 
grad kunne tage ansvar og handle sig ud af problemerne, bl.a. pga. et problematisk forhold til sin far. 
Omvendt fortæller han også meget om hans humoristiske tilgang. Humoren virker dog mere distanceret og 
ikke så lun, dette ses bl.a. ved at han ikke griner så meget som David. 

 



Bilag 4: Samtykkeerklæring 

Samtykkeerklæring 
- Skriftligt samtykke for deltagerne i interview vedrørende kræft og identitet 
 

Interviewpersonen er blevet informeret om interviewets formål og gennemførelse og er indforstået 

hermed: 

1) Interviewet behandles fortroligt. Alle oplysninger, der kan føre tilbage til 

interviewpersonens identitet, fjernes eller omdannes. Dette omfatter navne på andre 

involverede parter samt stednavne. Interviewpersonen sikres anonymitet. 

2) Efter anonymisering af materialet vil det evt. blive forevist specialevejleder med henblik på 

at sikre den mest korrekte anvendelse af materialet. Udvalgte dele kan i skriftlig form 

anvendes i en kandidatafhandling. 

3) Kandidatafhandlingen kan blive offentliggjort, dog med ovenstående anonymisering 

gældende. 

4) Interviewet optages og transskriberes, optagelserne slettes efter endt brug. 

5) Interviewpersonen har under hele forløbet ret til at undlade at svare eller afbryde 

interviewet. 

6) Interviewpersonen har ret til at kontakte intervieweren efterfølgende ved eventuelle 

spørgsmål eller lignende 

 

Jeg har læst ovenstående og er indforstået hermed: 

 

_________________________________________ 

 



Bilag 5: Interviewguide 
Interviewguide vedrørende: Kræft og kønsidentitet 
 
Demografi Navn Hvad er dit navn? 
 Alder Hvor gammel er du? 
 Civilstatus Er du gift, parforhold, single? 

Har du børn? 
 Uddannelse Har du en uddannelse? Hvilken? 
 Erhverv Har du et arbejde? 

Hvilket? 
Sygdom Opdagelse Hvordan opdagede du kræften? 

Hvilke symptomer havde du? 
Hvad gjorde du? 

 Diagnosticering Hvordan fik du diagnosen at vide? 
Hvor lang tid er det siden? 
Hvilken type testikelkræft har du? 

 Behandling Hvilken type behandling har du fået? 
Hvordan er det gået? 

 Status Hvor er du i forløbet nu (under behandling, 
opfølgning, raskmeldt, evt følgevirkninger)? 

Reaktioner Reaktioner Hvordan har du oplevet det at få kræft (opdagelse, 
diagnose, behandling mm)? 

 Depression Har du oplevet tristhed, vredladenhed, gråd, 
søvnproblemer mm? 

 Angst Har du oplevet angst, panik, svært ved at få vejret, 
ondt mærkelige steder? 

Coping Introduktion til 
copingbegrebet: 

Begrebet mestring bruges om de strategier, en person 
anvender som forsøg på at håndtere den stress, som det 
at få en alvorlig sygdom kan medføre. 
Er der nogle bestemte måder, du har forsøgt at 
håndtere sygdommen på? 
Her er nogle bud på nogle strategier. Har du benyttet 
dig af disse? Hvis ja, hvornår og hvor meget? 

 Aktiv Har du oplevet at du især gjorde noget aktivt for at 
håndtere sygdommen, følelserne mm 

 Passiv Eller oplevede du mere at være passiv (Hjælpeløshed 
vs undvigelse) 

 Kampgejst Pos holdning, leve livet, lave planer, humor, tænke på 
noget andet, sygdom=udfordring 

 Hjælpeløshed/håbløshed Følelse af at livet er håbløst, ingen forhåbninger, 
følelse af at give op, ingen kontrol, i vildrede. 

 Ængstelig optagethed Prøver at gøre ting for at forbedre mit helbred, 
bekymret for at canceren kommer igen eller bliver 
værre, kontakt med andre i samme situation, forsøger 
at få så meget info som muligt, føler stor vrede. 

 Fatalisme Føler, at man ikke selv kan gøre noget, overlader det 



til lægerne, skæbnen eller Gud. Tager en dag ad 
gangen, undgår at finde ud af mere om det. At være 
fatalist 

 Undvigelse Undgå at tro på, at det var cancer 
Social støtte Kilder Har du oplevet, at omverdenen har støttet dig 

(partner, familie, venner, arbejde, medpatienter, 
personalet og evt andre professionelle)? 

 Mængde og type Hvordan?  
Er det tilpas/tilfredsstillende?  
Hvad har været godt/skidt (pos/neg)? 
Er der noget der kunne have været anderledes? 

Kønsidentitet Maskulinitet 
 

Hvad forstår du som maskulint? 
Definition: være selvstændig, være stærk og 
udholdende, beskytte familie, handle ift problemet  
Hvor maskulin oplever du dig? 
Er det noget, der har ændret sig? 
Hvor meget tænker du på det? 
Hvad er godt/skidt herved? 

 Seksualitet Har du oplevet, at din seksualitet har ændret sig? 
Har der været fysiske problemer (mht smerter, 
erektion, ejakulation, lyst eller orgasme)? 
Har der været psykiske problemer (lyst, oplevelse 
mm)? 
Hvor meget tænker du på det? 

 Kropsbillede Har du oplevet, at din opfattelse af din krop har ændret 
sig? 
På hvilken måde? 
Hvor meget tænker du på det? 

Andet? Fremtid Hvordan ser du dig selv i fremtiden? 
 Ønsker Er der noget, der kunne have været anderledes (før, 

under, efter, fremover)? 
 Evt? Er der noget, vi ikke har været inde på? 
 Interview Hvordan har det været at blive interviewet? 
 
Subjektiv scoring  - oplevet emotionel fremtrædelse – vredladenhed mm 
  - oplevet copingbrug 



Bilag 6: Koder i citater: 
Citationstegn ””: Deltageren citerer direkte tale eller tanker 
Understregninger __: Deltageren understreger et ord ved fx at tale kraftigere  
Parenteser med tre punktummer (…): Jeg har udeladt dele af citatet af hensyn til plads og relevans 
Parenteser med andet (): Jeg tilføjer noget af hensyn til læsbarhed eller relevans 
 

 


