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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Cirka 7550 kvinnor drabbades år 2016 av bröstcancer i Sverige. Tidigare studier 

visar att ett diagnosbesked upplevs som ett stort uppbrott hos kvinnorna vilket orsakar en 

förändrad livsvärld. Med en förbättrad kännedom om hur sjukdomen påverkar det dagliga 

livet kan förhoppningsvis sjuksköterskan få djupare insikt i individernas livsvärld för att 

kunna stödja dem i deras hälsoprocess.  

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Metod: En litteraturstudie baserat på fem självbiografier användes med en kvalitativ metod 

och induktiv ansats. Materialet analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys som 

resulterade i elva underkategorier och fyra kategorier: känsloladdad sjukdom, behandlingens 

påverkan, vikten av stöd och livsförändring. 

Resultat: Resultatet visade att leva med bröstcancer upplevdes vara en påfrestande sjukdom, 

där det redan vid cancerbeskedet blev en stor omställning. Behandlingen medförde både 

fysiska och psykiska biverkningar, där de fick en ny kroppsidentitet. Att få stöd från 

närstående, sjukvården och andra bröstcancerdrabbade var av stor betydelse. När kvinnorna 

avslutat sin behandling upplevdes en otrygghet och där de ansåg att någon form av eftervård 

saknades. De hade även svårt att läka psykiskt då det alltid fanns en rädsla att drabbas av 

återfall. Resultatet visade också att sjukdomen förändrade deras vardag både positivt och 

negativt, där de fick insikt över hur viktigt livet var.  

Slutsats: Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer innefattar en rad olika faktorer som 

påverkade deras liv i olika utsträckning. Där har sjuksköterskans professionella roll i 

omvårdnadsarbetet en viktig betydelse såsom att skapa en god vårdrelation, att synliggöra 

patientens behov samt att ge den information som krävs för att kunna stödja kvinnorna i 

återhämtningsprocessen. Eftersom det finns brister i eftervården anses det vara nödvändigt 

hos allmänsjuksköterskan att ta del av kvinnors erfarenheter av bröstcancerns påverkan, för att 

bidra till ytterligare kompetens. 
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1 INLEDNING 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor men samtidigt har de drabbade en 

hög chans till överlevnad (Socialstyrelsen, 2018). Tidigare forskning visar att beskedet om 

bröstcancer ofta upplevs som ett stort uppbrott i deras liv (Faustine & Stephen, 2016). En 

negativ självkänsla hos individerna kan upplevas i samband med de kroppsliga förändringarna 

som sker i samband med behandling av bröstcancern. De psykiska och fysiska problem som 

sjukdomen medför kan vara svåra för omgivningen att förstå. Sjuksköterskan har här en viktig 

roll när det gäller att stödja och möta patienten utifrån deras individuella behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Kadmons et al. (2015) studie anger också att många 

bröstcancerdrabbade kvinnor beskriver sjuksköterskan som ett viktigt stöd i hanteringen av 

sjukdomen. Vidare beskriver Bröstcancerförbundet (2018a) att många som drabbas känner sig 

stundtals dessutom oförstådda och ensamma i sin situation trots stöd från familj och vänner. 

Studier som rör kvinnors erfarenheter kring sjukdomen samt processen genom behandling, 

återhämtning och tillfrisknande är fortfarande relativt outforskat (Faustine & Stephen, 2016). 

Författarna önskar därför i kommande studie att belysa dessa kvinnors upplevelse av vad det 

innebär att leva med bröstcancer.  

 

2 BAKGRUND 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor i Sverige där 7558 kvinnor  

drabbades under 2016 av en eller flera maligna tumörer i bröstet (Socialstyrelsen, 2018). Av 

de drabbade överlever 92% minst en femårsperiod, samtidigt är det den andra dödligaste 

cancerformen där cirka 1391 kvinnor årligen dör. 

 

2.1 Sjukdomsförlopp och diagnosbesked 

Cellförnyelse sker kontinuerligt under kontrollerade former i kroppen, när en cell blir skadad 

elimineras den och ersätts med en ny (Ericson & Ericson, 2008). Emellanåt händer det att 

cellens arvsmassa förändras, vilket cellen ibland inte kan reparera. Den förändrade cellen kan 

då enligt Ericsson och Ericsson (2008) öka sin egna celldelning och om tillväxten sker för 

snabbt kan en tumör bildas. Vissa tumörer växer långsamt fram medan andra växer snabbt och 

kraftigt (Bröstcancerförbundet, 2018b). De symtom som bröstcancerdrabbade upplever kan 

variera, vissa får en knöl i armhålan eller i bröstet, hudrodnad eller allmän förstoring av 

bröstet.  

 

För att få en bröstcancerdiagnos görs vanligtvis en så kallad trippeldiagnostik som innefattar 

klinisk undersökning, mammografi och finnålspunktion (Bröstcancerförbundet, 2018c). 

Banegeas et al. (2012) menar att tidigt upptäckande av bröstcancer minskar risken att dö i 

sjukdomen. Mammografiundersökning är ett viktigt moment vid diagnostisering enligt 

Bröstcancerförbundet (2018d) och rekommenderas varje eller vartannat år från dess att du 

fyller 40 år (Banegeas et al., 2012). Inan, Günüşen och Üstüns (2016) studie visar att ett 

diagnosbesked påverkar de drabbades liv med tankar om att förlora bröstet liksom upplevelser 

som lidande, rädsla, ångest och dödstankar. Detta sjukdomsbesked var förenat med en osäker 

framtid och överlevnadstid.  
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2.2 Vanliga behandlingsstrategier  

Efter satt diagnos påbörjas behandling så snart som möjligt (Bröstcancerförbundet, 2018d). 

Behandlingsalternativen diskuteras av ett flertal specialister som individanpassar vården 

utefter diagnos, tumörform och provsvar. I själva utförandet i behandlingen har en 

kontaktsjuksköterska det största ansvaret att genomföra vårdplanen enligt bestämmelserna 

(ibid).  

 

Bröstcancern kan delas in fem olika stadier, 0 till IV, beroende på tumörens utveckling. 

Stadium 0 innebär att cancer växer på en avgränsad plats i det området där den uppkom. När 

cancern sedan spridit sig och metastaser kan hittas på flera ställen i kroppen kallas detta 

stadium IV (Cancerfonden, 2018a). Om en tumör upptäcks i ett tidigt skede ger det bättre 

förutsättningar i ett behandlande syfte (Bröstcancerförbundet, 2018d). Beroende på spridning 

och tumörstadium varierar möjligheten till helt tillfrisknande och avgör utgångspunkt för 

behandling.  

 

De flesta som drabbas genomgår en operation där den vanligaste operationen är när delar av 

bröstet tas bort, så kallad bröstbevarande kirurgi, ibland krävs det dock en mastektomi där 

hela bröstet avlägsnas (Bröstcancerförbundet, 2018e). Hela kroppen kan påverkas i form av 

smärta och illamående vilket gör att återhämtning kan ta lång tid (Cancerfonden, 2015). 

 

Ytterligare ett alternativ är cytostatikabehandling, så kallade cellgifter, som används för att 

bromsa eller bota sjukdomen (Bröstcancerförbundet, 2018f). Behandlingen syftar till att 

minska tumörstorlek och dess spridning, där hela kroppen påverkas då läkemedlet inte kan 

skilja på friska celler och de skadade cancercellerna. Detta leder till biverkningar som både 

fysisk och psykisk trötthet, infektionskänslighet, håravfall och illamående hos de drabbade 

(Cancerfonden, 2018b).  

 

Strålbehandling används ofta vid bröstcancer för att lindra, bota och förebygga återfall 

(Bröstcancerförbundet, 2018g). Vissa drabbas av biverkningar som hudpåverkan vid 

strålningsområdet och trötthet, medan andra kvinnor inte påverkas alls (Cancerfonden, 

2018c).  

 

Eftersom prognosen för bröstcancerdrabbade kvinnor har blivit bättre riktas mer fokus än 

tidigare på behandlingens biverkningar (Hack et al., 2018). Biverkningarna påverkar 

individens dagliga liv vilket ökar lidandet och minskar livskvaliteten. Holmberg (2014) menar 

att de genomgående fysiska biverkningarna som dominerar under behandlingstiden är 

ihållande trötthet, lymfödem, begränsad rörelse samt bestående smärta. Önskan att återgå till 

ett så normalt liv som möjligt är stor men cancerns påverkan kan leda till långvariga 

funktionshinder och har en djup psykisk påverkan på dessa kvinnor. Den osäkra hälsostatusen 

och rädslan för återfall hindrar dessa kvinnor i deras dagliga liv. Samtidigt anser Holmberg 

(2014) att det är en oundviklig känsla och anses vara en del i erfarenheten av att ha 

bröstcancer.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska all sjukvård bedrivas och ges på ett 

sätt att vården uppfyller kravet på en god vård. Vårdens kvalitet ska dessutom uppfylla 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. De som drabbats kan ofta känna sig 

oförstådda och ensamma i sin situation trots stöd från närstående (Bröstcancerförbundet, 

2018a). För de drabbade kan ett värdefullt stöd vara att prata med någon annan drabbad som 

genomgått liknande problematik. Enligt Dragset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2016) kan 
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det sociala stödet påverka emotionella aspekter och ett ömsesidigt informationsutbyte kan öka 

välbefinnandet hos de drabbade individerna. Sjuksköterskans roll speglas främst av en 

professionell information och omvårdnad och det sociala nätverket bör i första hand finnas 

utanför vårdenheten. Kadmon et al. (2015) menar samtidigt att kvinnor som behandlats för 

bröstcancer har beskrivit sjuksköterskan som ett viktigt stöd vid hantering av sjukdomen. De 

drabbade ansåg att sjuksköterskan hade en betydelsefull roll med sin professionella 

kompetens då den användes som ett verktyg i processen att hantera sina känslor. Genom att 

uppmärksamma dessa kvinnor visade sjuksköterskan engagemang till individerna, vilket 

ökade förståelsen. Även Droog, Armstrong och MacCurtain (2014) menar att 

bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde ett stort behov av informationsutbyte och sökte detta 

hos sjuksköterskan. Att som sjuksköterska informera på ett språk där kvinnorna förstår 

innebörden är av yttersta vikt, då informationen bidrog till minskad ångest och osäkerhet 

kring deras situation. Detta gav även ökad känsla av kontroll i livssituationen, där 

sjuksköterskan kunde tillgodose en del av hälsobehovet genom vägledning och råd. Enligt 

ICN:s etiska kod är sjuksköterskans främsta uppgift att lindra lidande, förhindra sjukdom, 

främja och återställa hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

 

2.4 Kommunikation och bemötande  

Enligt Socialstyrelsen (2017) riktar sig Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) till att 

utreda, behandla och förebygga sjukdomar och skador. För att tillgodose en bra vård bör en 

god kontakt mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal finnas. Carlsson (2009) 

beskriver fyra viktiga syften med kommunikationen såsom att skapa en professionell 

patientcentrerad relation, tydliggöra patientens behov, ge den information som krävs för att 

kunna rehabiliteras samt stödja patienten för att använda sina egna resurser på ett bra sätt. För 

fungerande kommunikation krävs det att sjuksköterskan tar del av patientens erfarenheter, 

åsikter och önskemål. Sjuksköterskans inlevelseförmåga, värderingar och sitt synsätt på både 

sig själv och patienten är av central betydelse enligt Carlsson (2009). 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Studien tillämpas av en vårdvetenskaplig inriktning där den främjar en djupare förståelse av 

hälsa, sjukdom, lidande och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Patientens perspektiv 

utgör alltid grunden i vårdvetenskapen såväl som i denna studie, eftersom det är centralt i allt 

vårdande och bygger på livserfarenheter (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Människan kan ses som en helhet där kroppen, psyket och själen inte kan skiljas från 

varandra. Genom att ta del av kvinnornas livsberättelser kan ett närmande av deras livsvärld 

skapa en förståelse för hur hopp och lidande erfars genom den levda kroppen. Om ett 

helhetsperspektiv intas i möte med dessa kvinnor kan en vårdrelation utvecklas där individen 

ses som en enhet. 

 

3.1 Livsvärld  

Om ett patientperspektiv ska kunna tillämpas måste också patientens livsvärld bejakas 

(Dahlberg et al., 2003). Alla människor är unika och besitter därmed en individuell livsvärld 

utifrån erfarenheter och upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). Människan lever genom 

sin livsvärld, som omedvetet tas för given. Det är först när motgångar möts som livsvärlden 

förändras och medvetandegörs (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan kan genom att 

uppmärksamma kvinnorna, möta och bekräfta denna livsvärld för att få insikt i hur sjukdomen 

påverkar och upplevs i det dagliga livet. Genom att ta del av dessa erfarenheter kan en ökad 
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förståelse sedan vägleda sjuksköterskan till en individanpassad vård för att hälsoprocessen ska 

kunna stödjas och stärkas (Dahlberg & Segesten, 2010). Att utgå från ett livsvärldsperspektiv 

i mötet med bröstcancerdrabbade kvinnor kan öka förståelsen för hur sjukdomen påverkar 

livet, vilket bidrar till en främjande hälsoprocess. Kvinnornas förtroende för vården kan öka 

ifall livsvärlden bekräftas. I ett möte där kvinnan känner sig sedd och hörd upplevs ett 

engagemang från vården vilket gynnar den goda kontakten som de båda eftersträvar. 

 

3.2 Hopp 

Hoppet upplevs genom hälsa och är en levd erfarenhet vilket kan vara motiverande under 

svåra förhållanden (Willman, 2009). Begreppet beskrivs som en önskan och en möjlighet i 

tuffa motgångar i riktning mot hälsa. Hopp upplevs i samband med att ha erfarit hopplöshet 

som ofta uppstår vid de svåra situationer som bröstcancer medför. Samtidigt inger hoppet en 

föreställning hos individen om en möjlig framtid, vilket kan främjas vid positivt bemötande 

av sjuksköterskan (Skärsäter, 2009). Genom bekräftelse och ömsesidighet från vården kan de 

bröstcancerdrabbade få en ökad tro på sig själva. Detta förutsätter att sjuksköterskan är äkta i 

mötet, samt visar empati och medmänsklighet. Om sjuksköterskan kan motivera och inge en 

känsla av hopp, byggs ett starkare självförtroende upp. Hoppet kan även vara en drivkraft i 

den svåra sjukdom som bröstcancer innebär, där hoppet kan hjälpa de drabbade att överskrida 

de begränsningar som sjukdomen medför (Willman, 2009). Sjuksköterskan ansvar gentemot 

de bröstcancerdrabbade är att inge motivation, vilket kan vara en drivkraft samt stärka deras 

självförtroende som kan ge en känsla om en möjlig framtid.  

 

3.3 Lidande 

Lidande och hälsa är beroende av varandra samt en förutsättning för att förstå betydelsen av 

de olika upplevelserna (Arman, 2015). Lidandet kopplas ofta till en negativ upplevelse, men 

kan också ses som en mänsklig utveckling då livet sätts på prov i riktning mot hälsa. 

Individens lidande utgör det centrala och grundläggande för all vård vilket gör det väsentligt 

att förstå innebörden av lidandet.  

 

Lidandet kan delas in i tre delar; vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande (Arman, 

2015). Vårdlidande är ett onödigt lidande som skapas av vården och påverkas av närvaron 

eller frånvaron av god vård. Kvinnornas värdighet och trovärdighet blir kränkt när de inte blir 

tagna på allvar i exempelvis symtombeskrivning eller uppfattning av diagnos och behandling. 

Sjukdomslidandet syftar till individens lidande i samband med behandling, ohälsa eller 

sjukdom (Arman, 2015). Sjukdomslidandet är de fysiska begränsningarna och symtom som de 

bröstcancerdrabbade erfar, till exempel smärta och andra komplikationer av sjukdomen. 

Livslidandet hör samman med de förändringar som sker i samband vid sjukdom, där 

kvinnornas existensens hotas och bidrar till en osäkerhet huruvida livet i framtiden kommer 

utspela sig. Livslidandet innefattar även de förändringar i det vardagliga livet som påverkar 

kvinnornas känsla av mening och värdighet (ibid). 

 

3.4 Levd kropp 

Det är kroppen som gör det möjligt för människan att leva (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärlden kretsar ständigt kring kroppen genom att den samlar på sig upplevelser, lärdomar 

och minnen, kroppen blir på så sätt levd. Genom att inta ett helhetsperspektiv beaktas även 

den levda kroppen där den utgör en central del av tillvaron som gör livet tillgängligt. När 

sjukdom angriper människan rubbas kroppen vilket påverkar tillgången till livet. Kroppsliga 

förändringar sker hos bröstcancerdrabbade kvinnor vilket kan påverka deras perspektiv av 

livet (Dahlberg & Segesten, 2010), där ohälsa upplevs i riktning mot tillfrisknande (Ekebergh, 

2015). Genom ett helhetsperspektiv kan kroppen beaktas i de förändringar som sker vid 
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sjukdomen, vilket kan underlätta livets tillgänglighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid 

kroppens omställning vid behandling av bröstcancer har individerna inte har något val att gå 

ifrån kroppen utan tvingas stanna kvar och acceptera de förändringar som sker (Ekebergh, 

2015). De drabbade kvinnorna upplever omvärlden och sig själva genom den levda kroppen, 

där sjukdomens förändringar kan bidra till en annorlunda syn på både omvärlden och sig själv 

som bröstcancersjuk. 

 

3.5 Vårdrelation 

Vården har som mål att stärka och stödja individens hälsoprocess för att lindra lidande samt 

uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna process måste grundas i någon form av 

relation mellan vårdare och den bröstcancerdrabbade, vilket kan skapa en vårdrelation. En 

vårdrelation saknar ett ömsesidigt beroende då vårdaren är den som har det övergripande 

ansvaret för utveckla en god relation samt inte kan förvänta sig något tillbaka för egen 

vinning. Vårdrelationen är också ojämn där vårdaren med sin fullständiga närvaro i mötet 

med de bröstcancerdrabbade kvinnorna måste utgå från professionell kunskap. Vid bemötande 

måste vårdaren utsätta sig för reflektion för att medvetandegöra sin kunskap, som delvis 

formas av tidigare erfarenheter. Detta för att inte låta vårdrelationen speglas av sin 

förförståelse (ibid).  

 

4 PROBLEMFORMULERING 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och resulterar i näst flest dödsfall  i 

Sverige per år, men samtidigt har de drabbade en hög överlevnadschans. Kvinnor som 

drabbas beskriver cancerbeskedet som en stor livsförändring. Många av kvinnorna beskriver 

också att de upplever ett stort behov av stöd under hela behandlingsprocessen som delvis 

bemöts men inte är tillräckligt. Kommunikation och bemötande anses vara en extra viktig del 

i vårdarbetet då det förenar vårdpersonalen och patienten för att skapa en ömsesidig förståelse 

och ett förtroende. Detta ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens avseende att ha ett 

professionellt förhållningssätt i bemötandet av dessa patienter. Vården ska dessutom vara av 

god kvalitet och uppfylla kravet på trygghet, säkerhet och kontinuitet. Med en förbättrad 

kännedom om hur sjukdomen påverkar det dagliga livet kan förhoppningsvis sjuksköterskan 

få djupare insikt i individernas livsvärld, vilket kan främja hälsoprocessen. Studier om 

kvinnors erfarenheter kring sjukdomen anses vara förhållandevis outforskat och begränsad 

utifrån detta perspektiv. Författarna ansåg därför att det var angeläget och relevant att 

genomföra denna studie som även skulle kunna ge en ny och djupare kunskap som sedan kan 

användas för att stärka sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet.  

 

5 SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 
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6 METOD 
 

6.1 Design 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod utifrån självbiografier och med en 

induktiv ansats där slutsatser kan dras utifrån upplevda erfarenheter (Henricson & Billhult 

2017). Kvalitativ metod riktar sig till att förstå en annan människas upplevelser utifrån ett 

visst fenomen vilket bäst stämmer överens med studiens syfte (Segesten, 2017a). Dessutom 

valdes denna design eftersom en kvalitativ metod ofta ger en djupare och bredare kunskap då 

materialet är mer omfattande och nyanserat. För att fånga kvinnornas upplevelser baserades 

studien på självbiografier där materialet analyserades genom en kvalitativ manifest 

innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

6.2 Datainsamling  

Insamling av data baserades på självbiografier av kvinnor som har erfarenhet av att leva med 

bröstcancer. Självbiografier utgår ifrån en individs personliga livshistoria vilket utgör studiens 

datainsamling (Segesten, 2017b). Subjektiva berättelser kan ge en djupare förståelse för de 

erfarenheter som upplevs av att leva med bröstcancer, vilket kunde besvara studiens syfte. För 

att hitta relevanta självbiografier användes sökmotorn Libris som är ett gemensamt register 

för svenska bibliotek (Karlsson, 2017). Första sökningen gjordes med sökorden Bröstcancer 

och Självbiografi, med en avgränsning på böcker endast skrivna på svenska. Detta gav en träff 

på sju självbiografier där samtliga exkluderades då de inte motsvarade studiens 

inklusionskriterier. En andra sökning gjordes med sökorden Bröstcancer och Biografi*, med 

samma avgränsning som tidigare, vilket gav en träff på 45 böcker. Sedan gjordes ytterligare 

en avgränsning med hjälp av årtal, där varje år granskades från 2016 till 2008. Möjligheten att 

hitta självbiografier efter 2016 via sökmotorn Libris fanns inte, då inget material kunde 

identifieras. Böcker innan 2008 ansågs inte vara relevanta eftersom författarna ville erhålla en 

aktuell skildring av sjukdomen. Sökschema för utvalda självbiografier presenteras i Bilaga 1. 

 

6.3 Urval och urvalsförfarande 

Ett ändamålsenligt urval gjordes för att hitta självbiografier som kunde beskriva det aktuella 

fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Därför kunde självbiografier skrivna av kvinnor som 

levt med bröstcancer identifieras. Studiens inklusionskriterier var självbiografier skrivna av 

kvinnor som har genomgått bröstcancer. Självbiografierna skulle inte vara äldre än 10 år samt 

vara skrivna på svenska. Exklusionskriterier var självbiografier skrivna av män som drabbats 

av bröstcancer. Böcker skrivna på annat språk än svenska exkluderades samt talböcker, 

ljudupptagning och de böcker som inte fanns på hemmabibliotek. De fem utvalda 

självbiografier kvalitetsgranskades enligt Segestens (2017) metod och presenteras i Bilaga 2.  

 

6.4 Dataanalys 

Samtliga fem självbiografier lästes enskilt av båda författarna för möjlighet till individuella 

tolkningar av ämnet. Tolkning av en text kan ske på olika nivåer och sker subjektivt där flera 

uppfattningar kan vara möjliga (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Vid granskningen 

av materialet i denna studie låg fokus på det manifesta innehållet, det som direkt uttrycks i 

text, vilket minskade risken för feltolkningar. En kvalitativ innehållsanalys utfördes utifrån 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) metod. De beskriver att den kvalitativa 

innehållsanalysen innefattar olika centrala begrepp såsom meningsenhet, kondensering, kod, 

underkategorier och kategorier. Genom att läsa materialet granskades helheten flera gånger. 

Vidare så togs meningsbärande delar ut från texten, en meningsenhet, som kan bestå av 

enskilda ord, en specifik mening eller ett helt stycke. En meningsbärande enhet är grunden för 
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analysen och kan ses som en sammanfattning av ett stycke, därmed textens innehåll. Nästa 

steg var sedan att göra texten kortare, det vill säga materialet reducerades genom 

kondensering, men där kärnan av innehållet bevarades (ibid). Genom att sammanfatta 

innehållet av varje meningsbärande enhet skapades därefter en kod. Koderna var en hjälp till 

att granska innehållet ur nya synvinklar med hänsyn till kontexten och syftet. De koder som 

kunde referera till liknande data placerades i olika underkategorier som sedan utformades till 

olika kategorier i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (ibid) rekommendationer 

(Tabell 1). Varje kategori har ett specifikt innehåll och skiljer sig från de andra kategorierna 

som identifierats.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessens olika steg 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori Kategori  

“Sorgen och rädslan att 

inte veta, att inte kunna 

bota cancern eller att man 

ska få ett återfall.” - 

Björkegren Jones (2014, 

s.77) 

Sorg och rädsla 

över att inte veta 

ifall man ska få 

ett återfall.  

Rädsla 

över 

återfall 

Rädsla för 

återfall 

Livsförändring 

“Våra personligheter är 

viktigare än identiteten 

som cancerpatient, det har 

vi varit tillräckligt länge 

nu och det är dags att 

återgå till livet, även om 

det aldrig blir som det var 

innan sjukdomen.” - 

Nyberg (2008, s.128)  

Dags att återgå 

till livet, även om 

det aldrig blir 

som innan 

sjukdomen. 

Livet 

blir 

aldrig 

som 

förr 

Nya perspektiv Livsförändring 

 

6.4.1 Förförståelse  

Förförståelsen kan förklaras som varje individs erfarenhet och vilken betydelse den egna 

tolkningen har i interaktion med andra människor. Förförståelsen är den kunskap individen 

besitter, som måste medvetandegöras och ifrågasättas för att tolkning ska kunna ske så 

objektivt som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid tolkning av datamaterialet är det 

viktigt att författarna tyglar sin förförståelse eftersom det avgör hur väl innehållet speglas och 

tolkas (Kristensson, 2014). I denna studie har varje författare beaktat sin förförståelse så långt 

som det är möjligt, för att inte påverka analysen av materialet och studiens resultat. 

Författarna har därför läst självbiografierna enskilt för att skapa möjlighet till egen tolkning, 

vilket stärks av Lundman och Hällgren Graneheims (2017) rekommendationer. Detta följdes 

sedan av en gemensam analys av materialet för att resultatet inte skulle speglas av författarnas 

individuella förförståelse, vilket också ökar studiens tillförlitlighet enligt Kristensson (2014). 

 

6.5 Forskningsetiska aspekter 

World Medical Association formade ett dokument som riktar sig specifikt till forskning inom 

vård, hälsa och medicin (Kristensson, 2014). Vid studier är det viktigt att betrakta etiken för 
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att inte kränka informanter, deltagare eller författare (The World Medical Association, 2018). 

Etiska principer har skrivits ner och utformats av The World Medical Association (WMA) i 

ett dokument som kallas Helsingforsdeklarationen. Denna deklaration som reviderats 2013, 

syftar till att skydda integriteten, värdigheten, hälsan, självbestämmandet och konfidentialitet 

hos deltagarna. De fyra centrala begreppen i inom de forskningsetiska frågorna är 

autonomiprincipen, inte skada-principen, rättviseprincipen och nyttoprincipen (Kristensson, 

2014). Ett viktigt begrepp för denna studie är nyttoprincipen som innebär att studien ska vara 

noga övervägd och motiverad, samt att författarna överväger eventuella risker och besvär. Ett 

annat viktigt begrepp är inte skada-principen, vilket belyser konfidentialitet, anonymitet, 

datahantering och sekretess med de lagstiftningar som följer. I denna studie kommer 

materialet betraktas som offentligt då självbiografierna finns tillgängliga för allmänheten. 

Detta tolkas som att samtliga författare är införstådda med exponeringen av deras litteratur 

och deras erfarenheter samt att användandet av innehållet kan komma att brukas i framtida 

studier. Enligt lagen SFS (1973:363), 8 § anses ett verk vara utgivet när exemplaret blivit 

spridd till allmänheten eller förts till handel med upphovsmannens samtycke (Sveriges 

riksdag, 2018)  

 

7 RESULTAT 
 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Analysen 

av det lästa materialet kom att resultera i fyra övergripande kategorier och elva 

underkategorier (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultatets underkategorier och kategorier  

Underkategori Kategori 

  

Känslor kring cancerbesked  

En känslomässig berg- och dalbana 

Strategier för att hantera sjukdomen  

Känsloladdad sjukdom 

Förändrad kropp 

Vardagliga påfrestningar  

Behandlingens påverkan 

Närståendes betydelse 

Gemenskap hos bröstcancerdrabbade 

Bemötande från vården 

Vikten av stöd 

Lång återhämtning 

Rädsla för återfall 

Nya perspektiv 

Livsförändring 
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7.1 Känsloladdad sjukdom  

När kvinnor diagnostiserades med bröstcancer upplevdes känslor som sorg och ångest men 

även en orättvisa över att ha drabbats. Samtidigt kunde en beslutsamhet över att överleva 

infinna sig där de hittade strategier för att hantera sjukdomen.   

 

7.1.1 Känslor kring cancerbesked 

Att får ett cancerbesked upplevdes som ett stort uppbrott i kvinnornas liv, där de ständigt 

ifrågasatte varför just de drabbats (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; 

Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Beskedet var svårt att ta in och kom som en chock då 

kvinnorna kände sig starka och friska i övrigt. Den overkliga känslan av att ha drabbats bidrog 

till känslor av rädsla och ångest över framtiden, där många frågor var obesvarade (Björkegren 

Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Den stora 

omställningen vid cancerbeskedet gav en förståelse över hur viktigt livet faktiskt var 

(Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011). Det som till en början var en omöjlig tanke blev nu 

deras vardag där all fokus låg på att värna om livet. Kvinnorna hade ingen större önskan än att 

återgå till deras tidigare friska och normala liv men insåg under sjukdomens gång att det 

aldrig skulle bli som förr (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 

2011; Tenor, 2012).  

 
Det här är ren och skär dödsångest. Det är som om min kropp och hela mitt inre gör sig redo 
för det värsta, för att jag en gång smakat på det där värsta. Att få ett cancerbesked, det är som 
om döden knackar på dörren (Björkegren Jones, 2014, s. 140). 

 

7.1.2 En känslomässig berg- och dalbana 

Kvinnorna upplevde en orättvisa över att ha drabbats av bröstcancer och frågade sig själva 

huruvida deras livsstil påverkat utvecklingen av sjukdomen och om den kunde förhindrats 

(Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Den 

ständiga ovissheten om framtiden bidrog till starka känslor av bland annat dödsångest, skräck 

och tomhet. Oron var som störst inför undersökningar eller i väntan på besked, där Nyberg 

(2008) beskrev det som ett inre kaos och en känsla av att falla i bitar. Den upp och nedgång 

som kvinnorna upplevde i sjukdomen yttrade sig i både positiva men framförallt skräckfyllda 

tankar (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 

2012). Ofta beskrev de skuldkänslor och rädsla över att lämna sin partner, barnen och andra 

närstående. Skuldkänslorna ledde till ytterligare psykisk påfrestning och ovisshet, då 

kvinnorna ofta fick dödstankar. Emellertid kunde känslor av skuld också infinna sig över att 

ha överlevt bröstcancern, då andra kvinnor inte klarade sig (Björkegren Jones, 2014; Tenor, 

2012). “Jag berättar också att jag känner skuld för att jag lever när andra dör i den här 

sjukdomen - jag är glad att jag fått en bra prognos men undrar varför jag och inte andra“ 

(Tenor, 2012, s. 63). Den ständiga sorgen som upplevdes blev extra markant när deras fysiska 

begränsningar gjorde sig påminda om vad de genomgått. De var trötta på att vara sjuka och 

hade en stark åtrå till ett friskt liv (Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 2008).  

 

Trots mycket ångest och dödstankar så kände kvinnorna emellanåt en beslutsamhet att 

övervinna sin bröstcancer. Det fanns en vilja att fortsätta leva som vanligt trots sjukdom för 

att inte hamna vid sidan av livet. De fanns även framtidstro och en längtan till ett friskt liv där 

cancern inte längre kunde kontrollera kroppen (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; 

Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011). En av kvinnorna upplevde en känsla av hopp först när det 

kvarvarande bröstet togs bort, eftersom hon ansåg att det var ett ständigt hot som skapade 

dödsångest (Tenor, 2012), vilket skiljer sig från de andra kvinnorna.  
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7.1.3 Strategier för att hantera sjukdomen 

En strategi som användes för att hantera sjukdomen var att sätta upp delmål under 

sjukdomsförloppet, detta blev ett konkret sätt att se att behandlingen var påväg mot sitt slut 

(Målevik, 2011). Målevik (2011) beskrev det som; “Jag tar till stora bokstäver och skriver upp 

olika mål som jag vill ha sikte framåt. MÅL. Ett ord som nu får en annan innebörd för mig“ 

(Målevik, 2011, s. 15). Ett annat sätt att skingra tankar, som ständigt kretsade kring cancer, 

var att omge sig med människor som inte pratade om sjukdomen (Palmcrantz, 2011). Under 

sjukdomsförloppet var även fysisk aktivitet viktigt för välbefinnandet, där yogan var av 

största betydelse för Björkegren Jones (2014). Genom yoga och andning kunde positiva 

tankar utvecklas samtidigt som det framkallade en stärkande kroppslig känsla. Positiva 

tankegångar och att finna en balans var ett verktyg för att komma framåt i krisen och ett sätt 

att försöka kontrollera sin situation (Nyberg, 2008). När behandlingen närmade sig sitt slut 

kunde en känsla av hopp infinna sig och en glädje över att det värsta snart var över. Samtliga 

uttryckte även att krafterna som kom tillbaka efter avslutad behandling var en befrielse där 

livet och framtiden kändes mer hoppfull (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 

2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Björkegren Jones (2014) beskrev det på följande sätt; 

 
Och även om jag är sjuk nu, drabbad av cancer, så ska jag överleva, ta mig ur det här och jag 

ska ju fortsätta att försöka leva så vanligt i mitt liv som jag kan. Jag vill inte vara satt på 
reservbänken (Björkegren Jones, 2014, s. 30). 

 

7.2 Behandlingens påverkan 

Behandlingen väckte mycket känslor där kvinnornas upplevelse av biverkningarna förändrade 

deras syn på kroppen. Det fanns en saknad av både bröstet och håret då det bidrog till en 

kränkning av kvinnligheten.  

 

7.2.1 Förändrad kropp 

Ett flertal av självbiografierna visade att förlusten av bröstet väckte starka känslor som ångest 

och sorg (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011). Innan 

operationen associerades bröstet med cancer men efteråt upplevdes en lättnad att bli av med 

hotet samt ett steg i processen mot tillfrisknande. Målevik (2011), Palmcrantz (2011) och 

Nyberg (2008) upplevde dock att avsaknaden av bröstet hotade deras kvinnlighet, där även en 

del av den kvinnliga attributen försvann. Björkegren Jones (2014) ansåg samtidigt att sitt 

ärrade bröst var ett tecken på styrka och överlevnad. Kvinnorna fick med tiden lära sig att 

acceptera deras förändrade kropp som var täckt med ärr.  

 

Hårförlusten som var en oundviklig biverkning av cellgiftsbehandlingen upplevdes vara 

påfrestande för samtliga kvinnor, inte bara där de själva tvingades acceptera sitt nya utseende 

utan även lära sig att leva med andras fördomar om sjukdomen (Björkegren Jones, 2014; 

Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Trots en medvetenhet om 

denna biverkning var det en chock när håret började falla, vilket tvingade dem acceptera 

förändringen. Ovissheten och rädslan inför håravfall gjorde att kvinnorna själva tog kontrollen 

över sin situation och rakade av håret. De upplevde en ständig saknad av sitt hår och sitt bröst 

även om de lärde sig att leva med förändringarna blev kroppen aldrig som förut (Björkegren 

Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011). “Det här är jag nu, den 20 

augusti 2010 - ett mjukt bröst och ett hårt och dött låtsasbröst utan känsel. Inget hår. En blank 

och kal hjässa. Sorgsna ögon” (Palmcrantz, 2011, s. 100).  
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7.2.2 Vardagliga påfrestningar  

Förutom förlust av bröstet och håravfall bidrog behandlingen till andra kroppsliga 

biverkningar som värk, trötthet, illamående, sömnsvårigheter och en infektionskänslig period. 

Infektionskänsligheten bidrog dessutom till att kvinnorna isolerade sig i rädsla för smittas av 

bakterier som kunde leda till uppehåll i behandlingsprocessen (Björkegren Jones, 2014; 

Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012).  

 

Kvinnorna upplevde en otrygghet när de överlämnade sig till vården inför cellgiftsbehandling 

där främmande material var det som skulle bota deras sjuka kropp (Björkegren Jones, 2014; 

Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011). Behandlingen beskrevs som ett inre krig 

där både gott och ont skulle dödas (Björkegren Jones, 2014). Målevik (2011) beskrev däremot 

att behandlingsprocessen var en nödvändig fas som stärkte hennes självkänsla och en 

erfarenhet som formade hennes liv. Mot slutet av cellgiftsbehandlingen upplevde Tenor 

(2012) en rädsla då cellgifterna kändes som en trygghet som höll sjukdomen borta.  

 

7.3 Vikten av stöd 

Stöd från närstående, vården men också från andra drabbade var av stor betydelse för 

kvinnorna. En av kvinnorna valde dock bort familjens stöd då hon ansåg att det skulle 

förvärra hennes egna oro och ångest. I interaktion med andra bröstcancerdrabbade upplevde 

kvinnorna en samhörighet där de delade erfarenheter, vilket ökade deras välbefinnande. 

Bemötande från vården var till stor del positiv, där sjuksköterskans kompetens bidrog till 

trygghet, men kunde också upplevas som en osäkerhet där kvinnorna blev lidande på grund 

brist på information.  

 

7.3.1 Närståendes betydelse 

Stödet från andra ansågs vara en stor del i att hanteringen av sjukdomen och tillfrisknandet 

(Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). I 

samband med att kvinnorna hade delgivit sitt cancerbesked till närstående fick de direkt stöd 

av omgivningen. Att omge sig med vänner eller familj minskade inte bara dödsångesten, utan 

gjorde även att de kände sig stärkta i att uthärda sjukdomen (Nyberg, 2008; Tenor, 2012). 

Björkegren Jones (2014) beskrev stödet från sin partner som en trygghet att falla tillbaka på 

när allt kändes hopplöst. “Tänk att han orkade, att han bet ihop och stod vid min sida stark 

och lyssnade som en fyr i natten när det stormade på mitt hav” (Björkegren Jones, 2011, s. 

28). Att dela tankar och närhet med andra gjorde att kvinnorna inte kände sig ensamma och 

gav en möjlighet till att koppla bort tankar på cancern för en stund (Björkegren Jones, 2014; 

Målevik, 2011; Nyberg, 2008). Tenor (2012) upplevde extremt starka känslor av panikångest 

samtidigt som hon valde bort familjens stöd där hon trodde att deras oro skulle bidra till mer 

ångest.  

 

7.3.2 Gemenskap hos bröstcancerdrabbade 

Familjen och andra närstående hade en betydande roll under sjukdomsförloppet men kunde 

inte förstå kvinnornas känslor fullt ut (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; 

Palmcrantz, 2011). Oavsett familjens stöd eller inte i deras sjukdom kände de en stark 

samhörighet med andra cancersjuka. Att integrera med andra bröstcancerdrabbade ansågs vara 

en lättnad då de delade en gemensam erfarenhet. Det var en ofrivillig samhörighet men 

samtidigt en tröst att inte känna sig ensam i sina upplevelser kring sjukdomen (Björkegren 

Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Palmcrantz 

(2011) beskrev gemenskapen som; “Stöter på en annan kvinna med sjal, hon tittar på mig och 

jag på henne. Vi känner igen varandra, vi hårlösa. En samhörighet jag inte alls ville ha, men 

ändå har helt plötsligt” (Palmcrantz, 2011, s. 118). 
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7.3.3 Bemötande från vården 

Samtliga kvinnor ansåg att de alltid var i händerna på vården vilket innebar en maktlöshet och 

brist på kontroll över livet (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; 

Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Detta uttrycktes i form av panikkänslor hos kvinnorna. 

Parallellt med detta kunde kvinnorna känna sig i vägen, där dem upplevde sig vara till besvär 

för både vård och närstående (Målevik, 2011). 

 

Kvinnornas upplevelse av sjukvården var till stor del positivt där läkare och sjuksköterskor 

kunde möta dem med en djupare förståelse för sjukdomens innebörd (Björkegren Jones, 2014; 

Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Mötet med vården skedde 

oftast på en onkologklinik med specialiserade sjuksköterskor för just cancervård. Dessa 

sjuksköterskor hade en stor roll med sin professionella kompetens i kvinnornas 

sjukdomsförlopp och hade betydelse för deras trygghetskänsla. Sjuksköterskorna avsatte tid 

för varje individ och hade en förmåga att lyssna till deras existentiella och psykosociala 

behov. “I taket på strålbehandlingen lyser stjärnorna, men det är på golvet på sjukhuset som 

änglarna finns” (Björkegren Jones, 2011, s. 156). Kvinnorna ansåg att svensk cancersjukvård 

var den bästa i världen vilket kunde öka deras känslan av hopp (Björkegren Jones, 2014; 

Målevik, 2011; Palmcrantz, 2011). Trots detta upplevdes en brist på kontinuitet och 

information om exempelvis behandlingens biverkningar, vilket ledde till onödigt lidande och 

ångest. Dessutom upplevdes en utsatthet när deras kroppar exponerades och blev ett objekt 

som skulle behandlas medicinskt (Björkegren Jones, 2014; Palmcrantz, 2011).  

 

En av kvinnorna blev bortglömd som patient, då hon hade arbetserfarenhet inom vården vilket 

gjorde att vårdpersonalen tog hennes kunskaper för givet (Tenor, 2012). Hon förväntade sig 

att bli bemött som patient och få en individanpassad vård precis som andra drabbade. 

Samtliga kvinnor (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; 

Tenor, 2012) ansåg att det fanns utrymme för förbättring inom cancersjukvården, där framför 

allt eftervården ifrågasattes. Efter avslutad behandling upphörde en stor del av det tidigare 

stödet från både närstående och sjukvård, vilket lämnade kvinnorna ensamma i sin reflektion. 

Det fanns således ett behov av kontakt med sjukvården efter behandlingen för stöttning i det 

själsliga läkandet (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; 

Tenor, 2012).   

 
Det värsta i det här har varit ångesten. Kroppen kan dom ta hand om, där får man lita på att 
dom gör allt som är möjligt för att det ska bli bra. Men själen är på ett sätt mer utlämnad 
(Nyberg, 2008, s. 145). 

 

7.4 Livsförändring  

Efter den akuta behandlingsfasen väntade en lång återhämtning för att kunna återgå till 

vardagslivet. Kvinnorna upplevde en svårighet att läka psykiskt då det ständigt fanns en oro 

att drabbas av återfall. Sjukdomen förändrade vardagen där de drabbade fick ny syn på livet 

och hur viktigt det var att ta vara på varje dag.  

 

7.4.1 Lång återhämtning 

Efter avslutad behandling påbörjades den fysiska återhämtningen men framför allt det 

psykiska läkandet av själen (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; 

Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). När de drabbade hade lämnat tryggheten i vården kom tid för 

egen reflektion, där kvinnorna lämnades själva i sin hantering av sina känslor och tankar. Att 

hitta tillbaka till sig själv och sitt vardagsliv tog längre tid än förväntat, då de tvingades hitta 
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nya strategier för att hantera sitt förändrade liv (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; 

Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Två av kvinnorna hade möjligheten att 

uppleva en period på ett rehabiliteringscenter för cancerdrabbade, något som de båda var 

tacksamma över. De beskrev vikten av att få bearbeta och reflektera över sitt sjukdomsförlopp 

samt att landa i sitt inre kaos för att kunna återgå till vardagen (Björkegren Jones, 2014; 

Nyberg, 2008).  

 

7.4.2 Rädsla för återfall 

De återkommande tankarna över att återinsjukna gjorde att kvinnorna inte kunde komma till 

freds med sig själva trots deras framgång i behandlingen (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 

2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). De tvingas lära sig att leva med en 

ständig rädsla och oro som gjorde att de inte vågade känna sig helt friska. Nyberg (2008) är 

den enda av kvinnorna som beskrev ett återfall där hon upplevde en extrem orättvisa av att ha 

drabbats igen. Detta gjorde att hon till en början hade svårt att hitta strategier för att hantera 

sitt återinsjuknande.  

 
Så, mot slutet, kom det över mig igen som det brukar titt som tätt. Gråten. Hopplösheten. 
Förtvivlan över att jag tvingas genomgå det igen. Varför ska jag behöva ligga här och 
genomlida detta? Kunde det inte ha räckt med en gång? Jag har ju redan gjort min insats i den 
här helvetesmatchen! (Nyberg, 2008, s. 14). 

 

7.4.3 Nya perspektiv 

För att kvinnorna skulle utvecklas och komma ifrån deras tidigare tankesätt med de nya 

erfarenheterna krävdes en förändring i deras vardag (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; 

Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012). Bröstcancern fick dem att inse vad som var 

viktigt i livet då deras prioriteringar och värderingar ändrades. Målevik (2012) menade att hon 

tänkte tillåta sig känna mer och njuta av livet oavsett hur framtiden såg ut. Erfarenheten av att 

livet var skört gjorde dem starkare men samtidigt hade de lättare att känna sorg (Nyberg, 

2008; Björkegren Jones, 2014; Palmcrantz, 2011). Cancern var en erfarenhet som lärde 

kvinnorna att bara vara genom reflektion och fokusera på nuet (Björkegren Jones, 2014; 

Tenor, 2012). Den nya synen på livet gjorde att kvinnorna fann en ny livskraft, dels i deras 

sjukdomsförlopp men främst i att hitta tillbaka till sig själva, trots att inget någonsin skulle bli 

som förr (Björkegren Jones, 2014; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Tenor, 

2012).  

 
Nu börjar fortsättningen på mitt underbara liv! Känns som om jag har fått en ny chans, en ny 
möjlighet att göra något bra av mitt liv. Nu får jag verkligen vara än mer glad för varje ny dag 
jag får uppleva med mina nära och kära (Målevik, 2011, s. 43). 
 

8 DISKUSSION 
 

Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer för att skapa en 

ökad förståelse som stärker sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet. Analysen av det lästa 

materialet kom att resultera i elva underkategorier och fyra kategorier; känsloladdad sjukdom, 

behandlingens påverkan, vikten av stöd och livsförändring.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Studiens resultat bygger på en kvalitativ design där det insamlade materialet utgick från 

självbiografier, vilket Segesten (2017b) menar är en styrka då syftet var att belysa enskilda 
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kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Segesten (2017a) menar också att en 

kvalitativ metod riktar sig till att förstå en annan människas upplevelser utifrån ett specifikt 

fenomen. Dessutom utgick studien från en induktiv ansats för att få en bredare och djupare 

skildring av kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer, vilket också kan ses som en 

styrka. Henricson och Billhult (2017) stödjer författarnas val och menar att det då lättare kan 

dras en slutsats utifrån en människas levda erfarenheter.  

 

Ett annat tänkbart alternativ för datainsamling kunde varit att djupintervjua informanter som 

genomgått bröstcancer. Genom att utföra en intervjustudie kan forskaren möta informanterna 

personligen, där det finns utrymme för reflektion och på så sätt fånga en djupare innebörd av 

fenomenet (Rosberg, 2017). Wihlborg (2017) menar även att det finns möjlighet till 

följdfrågor för att problematisera och belysa informanternas erfarenheter på en djupare nivå. 

Kjellström (2017) anser dock att det kan finnas en risk att informanten känner sig tvingad att 

ställa upp samt att de kan anpassa sina svar utifrån vad de tror att forskaren vill höra. Genom 

att läsa självbiografier finns inte möjligheten att problematisera materialet på samma sätt som 

vid en intervju, då följdfrågor inte kan ställas. Det finns även en risk att hela sanningen inte 

framkommer då författarna till självbiografierna själva väljer vad de vill dela med sig av. 

Slutsatsen är att en intervjustudie med fördel kunde använts för att få en djupare skildring av 

upplevelsen, men självbiografier valdes utifrån ett etiskt tänkande, det vill säga att inte utsätta 

fler informanter än nödvändigt (ibid).  

 

Enligt Kristensson (2014) finns det olika krav på att en kvalitativ studie håller en god 

vetenskaplig kvalitet där trovärdighetsbegreppet omfattar överförbarhet, verifierbarhet, 

giltighet och tillförlitlighet.  

 

Studiens urval är grundat i tydliga inklusions- och exklusionskriterier vilket kan påverka 

resultatets tillförlitlighet och överförbarhet. Denna studie bygger endast på fem självbiografier 

för att kunna ge en berikad och varierad beskrivning av det aktuella fenomenet (Henricson & 

Billhult, 2017). Studien bestod av flera avgränsningar, en var att enbart svenska böcker 

inkluderades för att minska risken för feltolkning av textens innebörd. Detta skulle kunna ses 

som en svaghet då studiens överförbarhet globalt sett minskar. Dock kan den appliceras på 

svenska kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Enligt Henricson och Billhult 

(2017) bör det insamlande materialet grundas på ett ändamålsenligt urval för att hitta 

informanter som kan beskriva sina upplevelser av att leva med bröstcancer. En annan 

avgränsning var att böcker äldre än 10 år exkluderades. Samtidigt så gjordes ingen 

avgränsning avseende kvinnornas ålder, vilket troligtvis har haft betydelse för nyanseringen 

av olika upplevelser i resultatet. Nackdelen med att samtliga författare var mellan 37-48 år gör 

att studiens resultat inte speglar äldre kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, vilket 

kan skilja sig från de yngre. Slutsatsen är att detta resultat främst speglar svensk sjukvård och 

omhändertagandet av yngre kvinnor med bröstcancer, samtidigt har förmodligen yngre och 

äldre olika behov av stöd. Studiens valda självbiografier anses vara aktuella eftersom de ger 

information om hur bemötandet och vården har sett ut de senaste tio åren. Ytterligare en 

slutsats är att detta resultat kan ha påverkat studiens giltighet då kvinnor i nuläget kan uppleva 

sjukdomsförloppet annorlunda eftersom vården är under ständig utveckling. Studiens resultat 

har genererat ny kunskap vilket skulle kunna användas för att förbättra den kliniska vården 

trots att kvinnor idag kan uppleva sjukdomen annorlunda. 

 

Tillförlitlighet syftar till hur väl resultatet är framtaget utifrån vald metod (Kristensson, 2014). 

Författarna har läst varje självbiografi enskilt och oberoende av varandra och därmed skapat 

en möjlighet till egen tolkning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Detta följdes av en 
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gemensam analys av materialet, där resultatet inte skulle speglas av författarnas individuella 

förförståelse (Kristersson, 2014). För att kontrollera om författarnas material kan representera 

resultatet har citat skrivits ut, vilket stärker studiens verifierbarhet (Kristensson, 2014). 

Slutsatsen är att studiens tillförlitlighet även kan anses vara god genom att hela 

analysprocessen har beskrivits och tydliggjorts i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheims (2017) rekommendationer vid manifest innehållsanalys. Genom hela processen 

utgick författarna från det manifesta och textnära innehållet för att beakta studiens syfte.  

 

För att nå en djupare förståelse och ökad vetenskaplig kvalitet i resultatet har författarna 

försökt vara uppmärksamma på sin förförståelse i den mån de kunde vid analysprocessen, i 

enlighet med Kristenssons (2014) rekommendationer. Förförståelsen påverkar hur väl 

resultatet tolkats och om det har tolkats på det sätt kvinnorna syftade till att beskriva deras 

upplevelser. Huruvida den sanna verkligheten tolkats har försökts att säkerställas genom 

Lundman och Hällgren Graneheims (2017) analysprocess, där tolkning av individernas 

upplevelser var i fokus. Men eftersom texterna förstås i relation till författarnas egna 

förförståelse är det omöjligt att inte utgå ifrån den (Norberg & Fagerberg, 2017). För att bli 

medveten om den förförståelse varje individ besitter, kan den förstås i samtal med andra. 

Detta gjorde att författarna diskuterade igenom de meningsenheter som identifierades enskilt, 

för att sedan tillsammans jämföra om materialet tolkats liknande och om innebörden var 

densamma, vilket är en styrka. Detta kan stärkas av Norberg och Fagerbergs (2017) 

beskrivning av hur förförståelsen på bästa sätt kan tyglas. Där två eller flera personer tolkar 

texten för att i analysprocessen jämföra dem, så ett tillförlitligt resultat som kan identifieras. 

Slutsatsen är att förförståelsen vid analysprocessen är omöjlig att helt frångå vilket således 

kan påverka resultatet och därmed studiens tillförlitlighet.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Den största omställningen för kvinnorna skedde vid cancerbeskedet, följt av behandlingens 

fysiska och psykiska påverkan. Resultatet visade även att stödet var av stor betydelse, både 

från närstående, vården och andra bröstcancerdrabbade. Samtidigt upplevdes en brist av 

eftervård och uppföljning där kvinnorna ständigt upplevde en rädsla att drabbas igen. 

 

En central del i resultatet var kvinnornas upplevelser kring cancerbeskedet. Att få diagnosen 

bröstcancer upplevdes overkligt och beskrevs som en chock då de ansåg sig leva ett friskt liv.  

I samband med beskedet upplevde kvinnorna en stark ångest men även en rädsla över den nu 

osäkra framtiden. Samtidigt var det ett uppvaknande av livets innebörd där det blev viktigt att 

ta vara på varje dag. Laffertys et al. (2011) styrker detta med sin studie där det också 

framkommer att kvinnorna upplever en ny insikt över livets betydelse. Vidare menar Lafferty 

et al. (2011) att de kvinnor som blir diagnostiserade med bröstcancer genomgår en komplex 

resa från första undersökningen till långt efter avslutad behandling. Slutsatsen av detta är att 

det redan vid ett cancerbesked sker en förändring av de drabbades livsvärld då den 

medvetandegörs vid motgångar (Dahlberg et al., 2003). För att förstå hur situationen upplevs 

av kvinnorna måste sjuksköterskan våga möta den förändrade livsvärlden. Detta behövs också 

för att kunna individanpassa vården där hälsoprocessen kan stärkas (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

I resultatet beskrevs de bröstcancerdrabbades emotionella balansgång, framförallt under 

behandlingsperioden där känslorna ofta var kopplat till de kroppsliga förändringarna. 

Orättvisan över att ha drabbats och de obesvarade frågorna kring sjukdomen orsakade ångest 

och lidande för kvinnorna, främst i samband med undersökningar eller besked. Dessutom 

kände de drabbade djupa skuldkänslor, dels över att behöva lämna sina närstående men också 



16 
 

för att ha överlevt sjukdomen när andra inte klarade sig. För att hantera sina känslor användes 

olika strategier för att inte låta bröstcancern styra deras vardag. Studiens resultat visade även 

en beslutsamhet att överleva och en vilja att leva ett vanligt liv trots det lidande som 

sjukdomen medförde. Lidandet som orsakas av den förändrade kroppen förknippas ofta med 

negativa känslor men kan även ses som en drivkraft för att uppnå hälsa (Arman, 2015). 

Slutsatsen är att det är viktigt att sjuksköterskan förstår innebörden av lidandet och vad som 

skapar det, då det kan lindras genom omvårdnad. Sjuksköterskan kan även främja 

hälsoprocessen genom att motivera kvinnorna och få dem att känna hopp (Skärsäter, 2009). 

Hasson-Ohayon, Goldzweig, Dorfman och Uziely (2014) menar att hoppet är en viktig 

bidragande faktor till kvinnornas psykiska välbefinnande, där en ökad kommunikation mellan 

kvinnorna och sjuksköterskan kan minska de drabbades ångest. Detta kan även resultera i en 

ny insikt i deras kapacitet och en ökad tro på en möjlig framtid (Willman, 2009).  

 

Denna studien visade att de kroppsliga förändringarna som behandlingen orsakade, också 

förknippades med mycket känslor i form av ångest och sorg. Att förlora både sitt hår och sitt 

bröst upplevdes av de flesta informanter som en kränkning av kvinnligheten, där de med tiden 

tvingades acceptera sin förändrade kropp. En av kvinnornas upplevde dock inget vemod över 

det bortopererade bröstet men beskrev en skräck över det kvarvarande bröstet dit cancern 

hade möjlighet att spridas till. Cheng, Sit, Cheng, Sit och Cheng (2016) beskriver, precis som 

i denna studie, att förlusten av det sjuka bröstet gjorde att drabbade kvinnor kände sig mindre 

feminina och attraktiva. Vidare beskriver Cheng et al (2016) att de kroppsliga förändringarna 

var svåra att acceptera samt att behandlingen påverkade kvinnornas liv med en trötthet som 

hämmande deras vardag. Ekebergh (2015) menar samtidigt att individen inte har möjlighet att 

gå ifrån sin kropp, då den alltid är närvarande där kvinnorna tvingas acceptera de förändringar 

som inträffar. Genom den levda kroppen upplevs omvärlden och den egna individen, vilket 

gör att behandlingens påverkan kan leda till en förändrad syn på både sig själv och kvinnornas 

omgivning. En slutsats är att cancerbehandlingen påverkar kvinnornas liv då det väcks starka 

känslor kring håravfallet och det bortopererade brösten. En av kvinnorna kände dock stark 

ångest över det kvarvarande bröstet samtidigt som hon valde bort stora delar av sitt stöd vilket 

kan ha varit en bidragande orsak till de panikkänslor hon upplevde. Känslorna hade kanske 

uttryckts sig annorlunda ut om kvinnan haft ett stödjande nätverk. En annan slutsats är att 

behandlingens konsekvenser minskar kvinnornas tillgång till livet där den levda kroppen tar 

skada, vilket även stärks av Dahlberg och Segesten (2010). Genom att som sjuksköterska inta 

ett helhetsperspektiv kan den levda kroppen beaktas i de förändringar som inträffar vid 

sjukdom, vilket kan stötta dessa kvinnors tillgång till livet.  

 

Denna studien belyste kvinnornas stora behov av stöd under sjukdomsförloppet, både från 

närstående och sjukvården. Redan från cancerbeskedet fick de flesta kvinnorna stöd från 

omgivningen vilket stärkte dem i sjukdomen och minskade dödsångesten. Resultatet visade 

att en av kvinnorna gjorde ett aktivt val att utesluta familjens stöd, vilket kan ha bidragit till 

den starka panikångest hon kände. En reflektion är att denna kvinnan själv bidrog till 

förstärkning i dessa känslor då hon inte hade någon möjlighet att uttrycka dem till andra 

familjemedlemmar. I denna studie framkom även betydelsen av att integrera med andra 

bröstcancerdrabbade där de var en befrielse att utbyta erfarenheter. Detta skapade en 

samhörighet där kvinnorna kände sig mindre ensamma i sina upplevelser kring sjukdomen.  

Laporte et al., (2017) beskriver precis som i denna studie vikten av stöd från närstående. 

Främst upplever kvinnorna ett oväntat stöd från andra bröstcancerdrabbade där de delar 

erfarenheter som ingen utomstående kan relatera till. Slutsatsen är därav att vid interaktion 

med andra drabbade sker en uppmuntran kvinnorna emellan som kan inge en känsla av hopp, 
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som även uttrycks av Willman (2009). Detta kan med fördel även användas som ett verktyg 

för att hantera sjukdomen samt en drivkraft i att fortsätta kampen för ett friskt liv.  

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor och läkare kunde möta kvinnorna med en djupare 

förståelse för sjukdomens komplikationer. Denna kompetens bidrog till en ökad trygghet där 

sjuksköterskor tog sig tid att bemöta deras existentiella behov. Känslan av hopp ökade 

eftersom kvinnorna ansåg att svensk cancersjukvård var den bästa i världen. Trots detta kände 

sig de drabbade stundtals utsatta då deras kroppar blev objektifierade. Dessutom upplevdes en 

brist på information om bland annat behandlingens biverkningar. Schmidt et al. (2016) menar 

att tillfredställelsen ökar hos de drabbade vid individanpassad information vilket har stor 

betydelse under sjukdomsförloppet. Slutsatsen är att en brist på information och kontinuitet 

minskar möjligheten till en god vårdrelation mellan de drabbade och vårdpersonalen. Om 

sjuksköterskan med sin professionella kunskap kan upprätthålla en god vårdrelation kan 

kvinnornas hälsoprocess stärkas (Dahlberg & Segesten, 2010). Om en god relation uteblir kan 

ett vårdlidande skapas där de drabbade inte känner sig bekräftade. Detta är således ett onödigt 

lidande som vårdpersonal kan undvika genom gott bemötande (Arman, 2015).  

 

Resultatet visade att stödet från närstående avtog i takt med att kvinnorna upplevde sig bättre 

och att behandlingen avslutades. Efter behandlingen fanns utrymme för reflektion där 

samtliga kvinnor saknade uppföljning av den mentala hälsan. Detta beskrivs även i Laffertys 

et al. (2011) studie, där överlevande känner ett behov av vård efter den avslutade 

behandlingen. De drabbade upplevde att det inte fanns tid att bearbeta och informera om deras 

känslomässiga behov, då de fysiska aspekterna stod i fokus. Vidare beskriver Lafferty et al. 

(2011) att empirin kring en uppföljande vård saknar tydliga grunder och bevis på huruvida 

vården ska fortlöpa effektivast och bäst för individen. Slutsatsen är således att en förbättring 

av vården efter avslutad behandling är av största vikt då den i nuläget åsidosatt. Vidare 

forskning bör därför fokusera kring bröstcancerdrabbades erfarenheter efter den akuta 

behandlingsfasen, så att stöd från vården fortlöper i deras återhämtningsprocess.  

 

Studien belyste att kvinnornas återhämtning tog längre tid förväntat. De lämnades ensamma i 

hanteringen av deras känslor när vården inte längre fanns som en trygghet. De tvingades 

därför hitta nya strategier på egen hand för att hantera deras förändrade liv. En skillnad mellan 

kvinnorna var att två av dem hade möjligheten att genomgå rehabilitering och bearbetning av 

sjukdomen. Detta upplevdes som en stor hjälp när de sedan skulle återgå till deras vardag där 

de kunde lämna delar av sjukdomen bakom sig. Författarna anser att när kvinnorna lämnas 

ensamma i hanteringen av sin känslor brister vårdens målsättning att stärka individens 

hälsoprocess, vilket även Dahlberg och Segesten (2010) styrker. En slutsats av detta är att om 

en vårdrelation fortgår mellan sjuksköterskan och den drabbade efter behandling kan det vara 

ett stöd i den långa återhämtningen. Genom att reflektera tillsammans, kan kvinnornas lidande 

minskas samtidigt som deras hälsoprocess stärks, vilket kan främja omställningen till det 

vardagliga livet.   

 

Ett annat viktigt resultat som framkom i studien var att samtliga kvinnor upplevde en ständig 

oro efter behandlingen. De var rädda över att sjukdomen skulle komma tillbaka, vilket gjorde 

att de aldrig vågade känna sig helt friska. En av kvinnorna beskrev sin erfarenhet av ett 

återfall, vilket skiljde sig från de övriga och bidrog till svårigheter i hanteringen av 

sjukdomen. En slutsats blir därför att rädslan för återfall kan skilja sig mellan kvinnorna, 

vilket kan kopplas till Armans (2015) beskrivning av livslidande som uppkommer vid 

förändringar av sjukdom. Detta lidande som hotar kvinnornas existens bidrar till en osäker 

framtid där sjuksköterskan har en betydelsefull roll i sitt bemötande av dessa patienter.  
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I resultatet framkom det att sjukdomen gav samtliga kvinnor nytt perspektiv på livet där deras 

värderingar och prioriteringar ändras. De tillät sig att njuta av varje dag trots ovissheten över 

framtiden. Cancern var en erfarenhet som tog mycket energi samtidigt som den gav en ny 

livskraft efter behandlingen, vilket kunde användas i framtiden då inget skulle bli som förr. 

Laporte et al. (2017) beskriver en radikal förändring av kvinnornas liv efter sjukdomens 

behandlingsfas där de kände sig tvungna att skapa en ny tillvaro. Vidare förklarar Laporte et 

al. (2017) att kvinnorna ökat sin medvetenhet om hur viktig livet är. Det lidande som cancern 

orsakade gav även kvinnorna styrka i hanteringen av den nya vardagen. Även hoppet kan 

fungera som en motivation för framtiden (Willman, 2009), där kvinnornas självförtroende kan 

stärkas genom bekräftelse och positivt bemötande från sjuksköterskan (Skärsäter, 2009). 

Kvinnornas livsvärld förändras på grund av de nya erfarenheterna och upplevelserna som 

sjukdomen har bidragit till (Dahlberg et al., 2003). Slutsatsen blir därför att sjuksköterskan 

måste möta kvinnorna utifrån deras erfarenhet av sjukdomen vid framtida vårdmöten för att 

en god vårdrelation ska kunna skapas vilket även Dahlberg och Segesten (2010) anger. Det är 

även sjuksköterskans ansvar att bygga upp en föreställning om en tänkbar framtid hos 

kvinnorna, där deras vardag inte speglas som cancerpatient utan som frisk cancerdrabbad. 

 

8.3 Slutsats  

Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer innebär en rad olika faktorer som påverkar 

deras liv i olika utsträckning och där sjuksköterskans professionella roll har en stor betydelse.  

Sjuksköterskan måste våga möta kvinnornas livsvärld redan vid cancerbeskedet för att kunna 

individanpassa vården. Dessutom bör sjuksköterskan förstå lidandets innebörd för att kunna 

motivera kvinnorna och främja känslan av hopp, vilket kan öka välbefinnandet. 

Cancerbehandlingen orsakar flera fysiska och psykiska symtom men de biverkningar som 

skapar störst påfrestning är håravfall och det bortopererade bröstet. Här är det viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar de förändringar som sker för att kunna förstå den levda 

kroppen och det lidande som orsakats. För att lindra lidandet och öka känslan av hopp är det 

också betydelsefullt att integrera med andra bröstcancerdrabbade.  

 

När information och kontinuitet uteblir minskar chanserna för en god vårdrelation vilket 

skapar ett vårdlidande för de drabbade. Likaså bidrar rädslan för återfall ett lidande i form av 

ett livslidande där sjuksköterskan genom sin professionella kompetens kan synliggöra 

patienten behov för att kunna stödja kvinnorna i deras återhämtningsprocess. Eftersom 

kvinnorna lämnar vården efter avslutad behandling finns inte längre samma trygghet och 

stöttning. Därför är ett förslag till framtida forskning att utveckla strategier som kan stärka 

sjuksköterskans roll i de drabbades återhämtningsprocess, då den i nuläget anses vara 

eftersatt. Ett annat förslag är att använda denna studien där kvinnors upplevelse av 

bröstcancer beskrivs för att sedan jämföra med sjuksköterskans perspektiv av att behandla 

dessa patienter. Detta för att se hur perspektiven skiljer sig åt, vilket förhoppningsvis kan 

generera ny kunskap som kan användas för kompetensutveckling om bröstcancer.  

Kommunikation och bemötande förenar vårdpersonal och patienter, vilket ställer stora krav på 

sjuksköterskan. Detta kräver således vidareutbildning där kvinnors erfarenheter av 

bröstcancer ligger i fokus utöver de behandlingar och biverkningar som nu är centralt för 

omvårdnadsarbetet. Därför skulle denna studien kunna användas som ett exempel för vidare 

forskning om kvinnors erfarenheter av bröstcancer.  
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Bilaga 1. Sökschema  

Databas  

Datum  

Sökord  Avgränsningar Antal träffar  Utvalda 

självbiografier  

Libris  

 

2018-10-11 

Bröstcancer + 

Självbiografi  

Bok  

Skrivna på 

svenska  

7  

Libris  

 

2018-10-11 

Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska  

45  

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2016  

2  

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2015 

3  

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2014 

5 Jag vill fan leva – 

Karin Jones 

Björkegren 

(2014) 

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2013 

1  

 

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2012 

4 Hope – Lotta 

Tenor (2012)  

 

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2011 

4 Bröstresan – 

Ulrika Palmcrantz 

(2011) 

 

Cancer som 

resesällskap: min 

uppmuntran till 

dig – Maggie 

Målevik (2011) 

 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2010 

2  
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 Bröstcancer + 

Biografi* 

Bok  

Skrivna på 

svenska 

År: 2008  

2 När livet rämnar – 

Eva Nyberg 

(2008)  
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Bilaga 2. Kvalité och källkritisk granskning 

Källkritik av tryckt text enligt Segesten (2017, s.56)  

• Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant?   

• Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i 

fråga?   

• Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?   

• När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak?   

• Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?   

• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 
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Titel & Årtal  Bröstresan (2011) När livet rämnar (2008) Jag vill fan leva (2014) Hope (2012) Cancer som 

resesällskap; min 

uppmuntran till dig 

(2011) 

 

Typ av litteratur  Självbiografi  Självbiografi Självbiografi Självbiografi Självbiografi 

Ansvarig utgivare  Frank, Stockholm  Recito, Borås Pocketförlaget, 

Stockholm 

Recito, Norsborg  Atremi, Mjölby  

Författaren  Ulrika Palmcrantz  Eva Nyberg  Karin Björkegren Jones  Lotta Tenor  Maggie Målevik  

Kvalitetsgranskning Boken granskades 

genom förlaget  

Boken granskades 

genom förlaget 

Boken granskades 

genom förlaget 

Boken granskades 

genom förlaget 

Boken granskades 

genom förlaget 

Bokens innehåll som 

kan bidra till 

akademisk och 

professionell 

utveckling 

 

Ulrika drabbas av 

bröstcancer 2010, i 

boken beskriver hon 

sina känslor och tankar i 

sjukdomsprocessen. Där 

får vi samtidigt följa 

hennes vardag med jobb 

och familj. Hon 

beskriver hennes man 

Peter som det största 

stödet, men även hur 

vänner och sjukvården 

bemöter henne.  

Eva drabbas av 

bröstcancer första 

gången när hon är 43 år. 

Tre år senare får hon 

återfall, men då cancer i 

hennes andra bröst. Hon 

beskriver detta som en 

orättvis kränkning av 

livet. Hon skriver om 

första gången hon 

drabbas, men framför 

allt om upplevelserna 

kring återfallet och dess 

behandling. Det här är 

hennes cancerresa, 

vilket även blir en 

livsresa.  

Karin drabbas av 

inflammatorisk 

bröstcancer sommaren 

2012, ett besked som 

skulle komma att 

förändra hennes liv. 

Hon genomgår 

hormonbehandling samt 

cellgifter, operation och 

strålning. Hon beskriver 

sina upplevelser kring 

sjukdomsförloppet där 

framför allt yogan och 

hennes närstående har 

stor betydelse.  

Lotta, som är 

sjuksköterska i grunden, 

drabbas som 37 åring av 

bröstcancer året 2003. 

Hon beskriver 

uppbrottet som en rysk 

roulette där en stor 

rädsla och dödsångest 

kommer att prägla 

hennes vardag genom 

sjukdomen. Framför allt 

upplever hon skuld över 

att lämna sin dotter som 

också är det största 

stödet under 

sjukdomsförloppet.  

Maggie drabbas av 

bröstcancer 2009. 

Boken igenom betonar 

Maggie viken av 

positivt tänkande för att 

hantera sjukdomen. 

Hon beskriver 

betydelsen av sina 

strategier och mål som 

driver henne genom 

sjukdomsförloppet. 

Hennes make är det 

största stödet och står 

alltid vid hennes sida.  

 


