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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor. Varje 

år diagnostiseras 9000 kvinnor i Sverige. Kvinnor i åldrarna 40-74 år erbjuds gratis 

mammografi och det är även där bröstcancern främst upptäcks. I samband med 

diagnosen och behandlingen sker flera förändringar både fysiskt och psykiskt hos 

kvinnorna såsom trötthet, smärta och ärr från det bortopererade bröstet.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att ha bröstcancer.  

Metod: en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats där data hämtats utifrån fem 

självbiografier skrivna av kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Vid analys av 

datan användes en kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultat: Diagnostiseringen av bröstcancer innebär ett stort lidande och flera 

känslomässiga reaktioner. Kvinnorna genomgick flera behandling vilket gav både 

fysiska och psykiska förändringar som upplevdes påfrestande. Genom behandlingens 

gång påverkades kvinnornas livsvärld. I innehållsanalysen framkom tre kategorier och 

tio underkategorier. Kategorierna var: Sjukdomens påverkan, Förlorad identitet och 

Vårdpersonalens betydelse. 

Slutsats: Kvinnorna genomgick starka känslor efter bland annat att ha förlorat ett 

bröst och håret. Biverkningarna var även något som påverkade kvinnorna negativt. 

För att uppfylla behovet av stöd hos kvinnorna behövs en ökad förståelse av deras 

upplevelser från sjukvårdspersonalen. En viktig del är att personalen har ett följsamt 

vårdande för att förstå kvinnornas livsvärld, vilket genererar till ett gott vårdande.  
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1 INLEDNING 

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken, 26 procent av alla dödsfall i Sverige beror 

på cancer. Varje år ställs 9000 bröstcancerdiagnoser i Sverige. Det innebär att cirka 

20 kvinnor får ett bröstcancerbesked varje dag. Dödligheten av bröstcancer har 

minskat medan insjuknandet har ökat. Vården har blivit bättre på att behandla 

bröstcancer och diagnosen fastställs i regel tidigare (Cancerfonden, 2018a). Frågan är 

hur de drabbade kvinnorna egentligen upplever sjukdomen? Bröstcancer har en stor 

påverkan på kvinnans livskvalité avseende flera aspekter bland annat hälsan och 

välbefinnandet. Denna studie vill belysa kvinnors upplevelser och därmed ge en ökad 

förståelse för vad kvinnorna går igenom.   

2 BAKGRUND 

2.1 Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för ungefär 200 olika tumörsjukdomar. Cellerna i 

kroppen dör naturligt när de är för gamla och ersätts då med nya identiska celler. Vid 

en tumörsjukdom upphör inte celldelningen som den gör i vanliga fall vilket leder till 

att en knöl bildas. Tumörer kan vara benigna (godartade) eller maligna (elakartade). 

De benigna tumörerna kan bli stora men kan inte sprida sig till andra kroppsdelar 

medan maligna tumörer kan bli stora och sprida sig via små blodkärl och lymfkärl. 

Spridda tumörer kallas för metastaser medan den producerande tumören kallas för 

huvudtumör (Cancerfonden, 2019a). Studien är fokuserad på bröstcancer som är den 

mest förekommande cancerformen hos kvinnor. Förekomsten av bröstcancer stiger 

vid 40-årsåldern och risken ökar med stigande ålder (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Bergh et al. (2007) beskriver vilka riskfaktorer som kan utveckla bröstcancer. Den 

mest betydelsefulla riskfaktorn är kvinnans könshormon, östrogen. Östrogen anses ha 

en cancerframkallande effekt vilket ökar risken för bröstcancer. En annan betydande 

faktor är kvinnans första menstruation då könshormonet frisätts, risken för 

bröstcancer minskar vid senare menstruation med 5 till 20 procent. Det har även visat 

sig att det finns en lägre risk att få bröstcancer om kvinnan har fött barn jämfört med 

de som aldrig har fött något barn (ibid.). 

 

En annan riskfaktor enligt Bergh et al. (2007) är klimakteriet. Ju senare kvinnan 

kommer in i klimakteriet desto längre utsätts bröstkörtelcellerna för östrogen, vilket 

ger en ökad risk för bröstcancer. Länge har diskussionen om att p-piller skulle vara en 

riskfaktor till bröstcancer pågått. Bergh et al. (2007) fortsätter beskriva att de inte har 

hittat något samband mellan p-piller och bröstcancer. Däremot har studier visat att om 

kvinnan börjar med p-piller i tidig ålder och äter det under lång tid kan det ge en ökad 

risk. 

 

2.2 Från symtom till behandling 

Kvinnor i åldrarna 40-74 år erbjuds gratis mammografiundersökning. Hur ofta 

kvinnorna blir kallade är beroende på var de bor i landet (Cancerfonden, 2018b). De 

flesta tumörer upptäcks främst vid mammografiundersökningen och då har kvinnan 

sällan några symtom. Den andra mest förekommande upptäckten av bröstcancer är att 
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kvinnan känner en knöl i bröstet. Andra upptäckter kan vara att bröstet har fått en 

hudförändring eller att det finns indragningar över huden på bröstet. Det kan även 

komma blod eller någon annan form av vätska från bröstvårtan (Bergh & Emdin, 

2008). En diagnostisering sker genom en trippeldiagnostik, vilket innebär att läkaren 

först gör en klinisk undersökning och palperar bröstet. Upptäcktes en knöl vid 

palpationen och kvinnan inte har gjort någon mammografiundersökning görs det. 

Behövs utförligare undersökning görs även ett ultraljud. En biopsiundersökning utförs 

som komplement till tidigare prover vilket är ett vävnadsprov för att ta ut vävnad från 

knölen som sedan analyseras i ett mikroskop (Bergh et al., 2007). 

 

Cancer är ett skrämmande ord som är relaterat till döden. Brist på kunskap kring 

sjukdomen hos kvinnor med bröstcancer gör att de upplever rädsla då de genomgår 

svåra behandlingar, vilket leder till upplevelse av lidande och smärta (de Sousa 

Barros, Regiani Conde, Rossi Lemos, Aparecida Kunz & de Lourdes da Silva 

Marques Ferreira, 2018). Vid ett bröstcancerbesked är det flera känslor kvinnorna 

upplever bland annat förtvivlan, sorg, panik, oro, ångest, och rädsla. Även 

självkänslan sätts på prov och kvinnors kroppsbild rubbas (Azevedo Batista et al., 

2017). Enligt Cancerfonden (2019b) är reaktionen vid diagnostisering av bröstcancer 

väldigt individuell. Erfarenheter och tidigare upplevelser kan vara faktorer som spelar 

roll i reaktionen vid cancerbeskedet. Kvinnor med bröstcancer upplever att det är 

enklare att förhålla sig till sjukdomen när de fått mer information om sin situation och 

planering för kommande behandlingar (ibid.). 

  

När kvinnor med bröstcancer har fått diagnosen finns tre olika behandlingsmetoder: 

kirurgi, strålning och läkemedel (Bergh et al., 2007). Vid bestämmelse av behandling 

är ett tvärprofessionellt team samlat för att lägga upp en anpassad behandlingsplan. I 

vilken ordning behandlingarna sker är individuellt. Det mest förekommande är att 

kvinnan genomgår en grundläggande operation för att ta bort en del eller hela bröstet. 

Under pågående operation analyseras portvaktskörteln för att se om den innehåller 

tumörceller. Om analysen inte påvisar tumörceller i den lymfkörteln så undviks den 

att opereras bort. Skulle däremot analysen visa att det finns tumörceller så opereras 

lymfkörtlarna bort. Efter operation ges i regel läkemedel i form av cytostatika för att 

döda cancercellerna. Vanliga biverkningar av cytostatika är bland annat illamående, 

kräkning, håravfall, infektionskänslighet, domningar, diarré, utebliven menstruation, 

trötthet och andfåddhet på grund av blodbrist. Strålbehandlingen görs för att avlägsna 

eventuella kvarvarande tumörceller. Vanliga biverkningar av strålbehandling är 

rodnad och ömhet (ibid.). 

  

2.3 Fysiska och psykiska förändringar 

Diagnosen och behandlingen påverkar kvinnors liv i olika aspekter (Krigel, Myers, 

Befort, Krebill & Klemp, 2014). Kvinnorna beskriver att de inte orkar fortsätta med 

det aktiva liv de hade innan de fick diagnosen. Cancerbehandlingen orsakar i regel 

kronisk trötthet som gör att det blir svårt att fortsätta arbeta heltid och hålla kvar vid 

sin roll i familjen. Kvinnor beskriver även förlusten av håret under behandlingen 

vilket upplevs svårt då de anser att sjukdomen blir mer synlig och deras identitet 

förloras. Cytostatikabehandling är generellt kopplat till håravfall (Cármem Pisoni et 

al., 2013). Hur mycket hår kvinnorna tappar är individuellt och kan bero på dosen av 

cytostatikabehandlingen. Hos en del kvinnor kan håravfall bidra till mer lidande än 

operationen (ibid.). 
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Kroppsliga förändringar sker i samband med de svåra behandlingarna och de 

drabbade kvinnorna tycker att en stor förlust är när hela eller en del av deras bröst 

opereras bort. Sjukdomen påverkar kvinnors självförtroende negativt då de upplever 

att kvinnligheten rubbas, att avtrycket av sjukdomen alltid kommer finnas på deras 

kropp (Williams & C Jeanetta, 2016). Brösten bär på en stor del av kvinnors identitet 

och avgör en del av deras sexualitet. Kvinnor menar även att brösten är viktiga för att 

kunna amma sina barn. Att då behöva operera bort bröstet kan upplevas som 

omtumlande. Ärren efter operationen kan ge smärta och känseln kan förloras. Har då 

även lymfkörtlar opererats bort kan det leda till ytterligare biverkningar, som att 

armen svullnar och ger därmed en minskad rörlighet (Rasmusson, 2011). Hellerstedt-

Börjesson, Nordin, Fjällskog, Holmström och Arvings (2016) beskriver att 

cytostatikabehandling i regel ger smärta och att kvinnor upplever denna smärta som 

påfrestande då den varar under en längre tid. Smärtan gör kvinnorna sängliggande 

vilket gör att de blir tvungna att hitta lösningar för att klara av vardagen (Jakobsen, 

Magnus, Lundgren & J Reidunsdatter, 2018). Kvinnor upplever att smärtan orsakar 

fysiska hinder i vardagen, det drabbar bl.a. hushållsarbetet och deras fritidsaktiviteter. 

Sömnen påverkas och leder till att det blir svårt att sova om nätterna (ibid.). 

  

2.4 Sjuksköterskans roll i vårdandet av kvinnor med bröstcancer 

Kvinnor med bröstcancer vårdas på flera avdelningar i sjukvården vilket innebär att 

de vårdas av olika sjuksköterskor och andra professioner (Kropp, 2010). Det är ett 

långvarigt förlopp då det är flera behandlingar och undersökningar som ska göras 

under en längre tid. Sjuksköterskans uppgift är att vara spindeln i nätet mellan olika 

professioner och mellan patienten samt eventuella närstående, de behöver därför ha ett 

helhetstänkande. Samarbetet inom sjukvården är av stor vikt för att patienten ska 

uppleva ett gott vårdande. Det är alltså viktigt att sjuksköterskan har en god 

kommunikation med kvinnan genom samtalet och vårdandet och att sjuksköterskan 

pratar med henne och inte till, vilket leder till hänsyn och respekt (ibid.). 

  

Kropp (2010) beskriver att det är av stor vikt att sjuksköterskan visar att det finns tid 

för kvinnan. Det görs främst genom ögonkontakt och att sjuksköterskan sätter sig på 

samma höjd som kvinnan. Att samtala med en kvinna med bröstcancer kan upplevas 

svårt kräver personliga egenskaper hos sjuksköterskan som empati och mognad. Det 

är viktigt att sjuksköterskan ser varje individ som unik med egna upplevelser och 

erfarenheter vilket har en stor betydelse i vårdandet. Att få kvinnan att sätta ord på 

känslor och tankar är därför viktigt. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ge tid 

till kvinnan för att hon ska uppleva ett gott vårdande och att hon ska känna sig sedd. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskor styr sin förförståelse när de vårdar kvinnor 

med bröstcancerdiagnoser då sjukdomen upplevs subjektivt (ibid.). 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Studien är uppbyggd utifrån tre vårdvetenskapliga begrepp som är livsvärld, lidande 

och den levda kroppen där det vårdvetenskapliga synsättet har varit grunden. För att 

kunna förstå kvinnornas erfarenheter och upplevelser behövde studien ta del av 

kvinnornas livsvärld (Ekebergh, 2015). Genom livsvärlden ger kvinnorna uttryck för 

sitt lidande och den levda kroppen. Eftersom den levda kroppen inte går att åtskiljas i 

bara fysisk eller psykisk är det viktigt att ha ett livsvärldsperspektiv. Kroppen är fylld 
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av erfarenheter, upplevelser och minnen. Utan kroppen har människan inte tillgång till 

omvärlden. För att få en ökad förståelse hur det är för kvinnor att ha en 

bröstcancerdiagnos studerades dessa begrepp mer ingående (ibid.).  

  

3.1 Livsvärld 

Livsvärlden ingår i humanvetenskapen vilket betyder att individen ska ses ur ett 

subjektivt synsätt (Ekebergh, 2016). Livsvärlden är människans upplevda verklighet 

och en värld människan tar för givet då den inte brukar observeras eller analyseras. 

Det är den värld människan lever i varje dag och den värld som gör varje människa 

unik (Birkler, 2012). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) bör vården styras av ett 

vårdande patientperspektiv där livsvärlden har en viktig betydelse. I vårdandet är det 

av stor vikt att ta del av kvinnornas livsvärld för att kunna ge en anpassad vård. 

Sjuksköterskor bör ha ett vårdvetenskapligt vårdande då de i regel har en nära kontakt 

med kvinnor med bröstcancer och kan genom deras livsvärld bygga upp ett 

förtroende. För att komma åt kvinnornas livsvärld är det av vikt att vara lyhörd och 

öppen vilket genererar ett gott vårdande. För att en god vård ska kunna ges är det 

viktigt att ta reda på vad det innebär för den drabbade kvinnan att vara sjuk (ibid.). 

  

3.2 Lidande 

Lidande är ett brett begrepp som har flera innebörder. Lidande är något som 

människor går igenom en eller flera gånger i livet på ett eller annat sätt, vilket leder 

till en utveckling av människan med nya erfarenheter och nya kunskaper (Arman, 

2016). Att lida kan beskrivas både som ett objekt och subjekt. Det objektiva innebär 

att genomgå och att uppleva smärta, exempelvis att lida av bröstcancer, vilket 

kännetecknar sjukdomen. Beskrivs lidande istället i en subjektiv form sätts kvinnans 

upplevelser i centrum. Lidande kan vara både fysiskt och psykiskt. Liknande 

betydande ord är smärta, pina, prövning och plåga (ibid.). Begreppet lidande har varit 

en av utgångspunkterna i studien för att få en förståelse för kvinnornas mående. 

  

Genom att vårda med caritas kan vården lindra lidandet hos kvinnor med bröstcancer 

(Arman, 2015a), det vill säga att ha en relation med kvinnorna som är varm och 

lindrande vilket främjar hälsa och liv. Ordet caritas kommer från latin och betyder 

kärlek och barmhärtighet (ibid.). Lidande kan upplevas på flera olika sätt nämligen 

som sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Arman, 2015b). Kvinnor med 

bröstcancer kan uppleva sjukdomslidande på grund av sin ohälsa, sjukdom eller 

behandling. Livslidande hör ihop med kvinnans existens, hur livet är eller har 

förändrats. Vårdlidande är relaterat till vårdsituationer och beror på frånvaro av god 

vård. Genom att som sjuksköterska öka sitt medvetande, sin kunskap och sin 

kompetens angående det naturliga lidandet och medlidandet kan sjuksköterskan vara 

engagerad och vårda med medkänsla. 

  

3.3 Levd kropp 

Centralt inom livsvärldsteorin är kroppen som levd. Det betyder att den levda kroppen 

inte bara går att iaktta som ett objekt, utan bör också ses som ett subjekt som 

människan lever i. Människan kan inte gå ur sin kropp då den ständigt är närvarande 

och uppfattar både individen i fråga samt omvärlden (Dahlberg & Dahlberg, 2015). 

Den levda kroppen beskrivs både fysiskt och psykiskt då den utformar hela 
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människan. Båda delarna hör samman och utformar människan till det den är. Genom 

den fysiska kapaciteten kan människan uppleva världen och förflyttas mellan olika 

punkter i livet. Den psykiska delen av människan rymmer känslor, tankar, identitet, 

minne och självkänsla. Vid sjukdom kan uppfattningen av den levda kroppen 

förändras både till det positiva eller det negativa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

  

För att vårda människor hjälper det enligt Ozolins och Hörberg (2015) att förstå 

kvinnan som en helhet och som sårbar. Det är viktigt att inte dela upp kroppen i kropp 

och själ, eftersom det är mer komplext än så. Varje levd kropp är unik. Att kroppen är 

levd innebär att den har sitt eget perspektiv på världen med upplevelser och 

erfarenheter. I vårdandet möts två levda kroppar, sjuksköterskans och kvinnans. Som 

sjuksköterska är det viktigt att lyssna och förstå den levda kroppen för att kvinnan inte 

ska bli behandlad som ett objekt (ibid.). Det finns en tveksamhet och spänning hos 

kvinnorna att behålla kontrollen över sin situation. Därför är det viktigt att involvera 

kvinnorna så de känner sig delaktiga i vårdandet och inte utelämnade då de redan är i 

en utsatt situation (Almerud Österberg, 2014). 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

Att få ett bröstcancerbesked är omtumlande och innebär ett flertal påfrestningar på 

individens fysiska och psykiska mående. En kvinna med bröstcancer genomgår flera 

förändringar i vardagen och ett nytt tankesätt om livet framkommer i regel. Kroppen 

har tidigare varit till för vardagliga funktioner, numera ska kroppen genomgå 

cancerbehandlingar som förändrar den vardagliga funktionen. Bröstcancer är något 

som ständigt forskas på för att hitta bättre behandlingsmetoder. Därför anser studiens 

författare att det är av stor vikt att kvinnornas upplevelser vidare belyses då det är 

kvinnorna som står i centrum av sjukdomen. Det finns fortfarande bristande 

kunskaper om sjukdomen. För att öka samhällets kunskap och förståelse av kvinnorna 

ville författarna komma åt de upplevelser som det vanligtvis inte pratas öppet om. I 

självbiografier lyfter kvinnor upp vilka upplevelser de känner är viktiga för dem och 

beskriver dem med egna ord, medan i intervjustudier får de frågor som kanske inte är 

betydande för kvinnornas upplevelser. Studien kommer använda sig av begreppen 

livsvärld, lidande och levd kropp för att utge en ökad förståelse till samhället för vad 

de drabbade kvinnorna genomgår.  

 

5 SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att ha bröstcancer. 

6 METOD 

6.1 Design 

Studien är en litteraturstudie med en kvalitativ metod som har en induktiv ansats. 

Metoden användes för att författarna skulle få en djupare förståelse av kvinnornas 

upplevelser av att ha en bröstcancerdiagnos, vilket gjorde att denna metod ansågs 

mest lämplig för att besvara studiens syfte (Kristensson, 2014). I studien användes 

självbiografier för att inhämta data om upplevelsen av att ha bröstcancer. Induktiv 
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ansats har använts då studien har analyserat tidigare material för att på så vis lyfta 

fram kvinnornas upplevelser av att ha bröstcancer (ibid.). Studien grundade sig på 

självbiografier och har analyserats enligt en kvalitativ manifest innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

  

6.2 Datainsamling 

Datainsamlingen utgick från självbiografier utifrån kvinnors upplevelser av att ha 

bröstcancer. Genom datainsamlingen försökte författarna förstå kvinnornas synvinkel 

om deras upplevelser (Kristensson, 2014). Studien använde sig av den nationella 

databasen Libris för att hitta självbiografier skrivna av kvinnor som har fått en 

bröstcancerdiagnos där deras upplevelser beskrivs. Sökningen gjordes med sökordet 

“bröstcancer” och “(biografi* OR självbiografi* OR patografi*)” vilket gav 81 träffar. 

Ytterligare filtreringar som gjordes var att självbiografierna skulle vara skrivna på 

svenska och att nyast skulle komma först vilket gav 74 träffar. Efter att författarna 

hade exkluderat självbiografier äldre än år 2012 återstod 27 träffar. Författarna läste 

abstract på dessa 27 träffar och valde därefter att läsa 5 av självbiografierna då de 

stämde överens med studiens syfte.  

 

Av de 5 lästa självbiografierna exkluderades 2 av dem då de inte ansågs relevanta för 

att besvara studiens syfte. Eftersom författarna inte hittade någon mer relevant 

självbiografi som inkluderade åren 2012-2019 så valde de att inkludera en 

självbiografi från 2011 som uppfyllde de andra kriterierna. Självbiografin övervägde 

årets exklusionskriterie då den innefattade flera beskrivande upplevelser. Denna 

självbiografi hittades med hjälp av de sökord och filtreringarna som gjordes tidigare 

och hade en intresseväckande titel, vilket gjorde att författarna valde att läsa 

självbiografins abstract. Den andra självbiografin kände författarna till sedan tidigare. 

Däremot fann författarna inte den vid sökningen i Libris med de bestämda sökorden. 

Författarna hittade självbiografin på LIBRIS genom att söka på självbiografins titel. 

Sökschema för utvalda självbiografier presenterad i Bilaga 1. 

 

Av de fem utvalda självbiografierna hade tre av kvinnorna barn och fyra av dem hade 

relationer medan en av kvinnorna inte hade någon fast relation. Kvinnorna var mellan 

27-48 år.  

  

6.3 Urval och urvalsförfarande 

Studien har använt sig av ett ändamålsenligt urval för att hitta självbiografier som 

svarade på studiens syfte (Henricson & Billhult, 2017).  För att veta vilka 

självbiografier som skulle användas för att besvara syftet använde författarna sig av 

inklusions- och exklusionskriterier (Kristensson, 2014).   

Inklusionskriterier: Självbiografierna skulle beskriva kvinnor som har bröstcancer och 

beskriva deras egna upplevelser från att de fick sin bröstcancerdiagnos. Eftersom det 

är kvinnors upplevelser studien vill åt använde sig studien av kvinnor som var över 18 

år då de anses vara vuxna. Upplevelsen av sjukdomen är alltid individuell oavsett 

ålder. För att minska feltolkningar vid översättningar var böckerna skrivna på 

svenska. 
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Exklusionskriterier: Andra diagnoser än bröstcancer uteslöts. Självbiografierna skulle 

inte vara äldre än 8 år gamla då forskningen och behandlingarna utvecklats under de 

senaste åren. 

  

Författarna mejlade bokförlagen för att få svar på om de valda självbiografierna var 

kvalitetsgranskade. Därefter kvalitetsgranskades självbiografierna av studiens 

författare enligt Segesten (2017). I Bilaga 2 och 3 presenteras studiens 

granskningsmall. 

  

6.4 Analys 

Utvalda självbiografier har lästs av båda författarna för att få en ökad förståelse och 

för att skapa en egen uppfattning av materialet. Relevanta kapitel och citat markerades 

sedan för att kunna gå tillbaka och läsa dem ett flertal gånger. Författarna har 

tillsammans sammanställt materialet för analysen. Beroende på författarnas tidigare 

erfarenheter och kunskaper hade de olika förförståelse. Studiens data kunde 

identifieras och granskas olika beroende på författarnas erfarenheter och kunde på så 

sätt påverka resultatet (Kristensson, 2014). Datan analyserades sedan utifrån en 

kvalitativ manifest innehållsanalys där självbiografierna lästes, strukturerades och 

beskrevs (Danielson, 2017). Utifrån de fem valda självbiografierna har författarna 

tillsammans tagit ut relevanta meningsenheter, vilket innebär att meningsbärande 

delar av texten tas ut. Därefter har författarna tillsammans kondenserat 

meningsenheterna vilket innebär att texten blir kortare utan att det centrala innehållet 

går förlorat. Sedan har kondenseringen kodats vilket innebär att meningsenheterna 

kort beskrivs utan att kontext och syfte förloras. Författarna placerade sedan in 

koderna i underkategorier och kategorier (ibid.). För att se tillvägagångsätt i 

dataanalysen se tabell 1.    

  

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Mitt bröst ska 

skäras bort. Jag 

ska stympas. Drar 

med handen 

innanför tröjan 

ibland, känner 

och undrar hur 

det blir sen. Hårt 

och dött?” 

Mitt bröst ska 

skäras bort. 

stympas. Känner 

på brösten, hur 

blir det sen. Hårt 

och dött? 

Funderingar 

inför 

operation. 

Att förlora ett 

bröst 

Förlorad 

identitet 

“Det slår ner som 

en bomb i mig, 

att det faktiskt 

inte handlar om 

hår och bröst, hur 

läskigt det än är 

att bli av med det. 

En bomb slår 

ner i mig. Det 

handlar inte om 

hår och bröst. 

Hur läskigt det 

än är. Det 

handlar om att 

Ser livet 

utanför 

sjukdomen. 

Leva vidare. 

Livslust Sjukdomens 

påverkan 
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Det handlar om 

att leva. ingenting 

annat” 

leva. Inget 

annat. 

  

6.5 Förförståelse    
Kristensson (2014) beskriver hur författarna kan förstå genom att söka efter mening i 

högre avseende. Författarna var i centrum under studien eftersom det var de som 

skulle göra analysen. En viktig del var att författarna var medvetna om deras 

förförståelse, vilket innebär fördomar, förväntningar eller föreställningar som 

författarna har från tidigare erfarenheter. Hade författarna inte varit medvetna om 

deras förförståelse kunde det ha påverkat studiens resultat. Enligt Kristensson (2014) 

innebär den så kallade hermeneutiska cirkeln eller spiralen om tolkningsprocessen 

mellan förståelse och förförståelsen. Författarna höll tillbaka sin förförståelse och 

skapade på så vis sig en ökad förståelse av fenomenet.   

  

Hur förförståelsen ska hanteras avgör författarna, då vissa tycker att förförståelse ska 

sättas helt inom parentes, medan andra tycker att den bör användas under 

forskningsprocessen då den anses kunna ge nya kunskaper. Studiens författare 

bestämde sig för att vara väl medvetna om sin förförståelse genom att diskutera den 

sinsemellan (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Då författarna har haft 

närstående och patienter med en bröstcancerdiagnos anser de att det var svårt att sätta 

förförståelsen helt inom parentes. Under studien har författarna ständigt påmint 

varandra om förförståelsen för att inte påverka studiens resultat. För och nackdelar 

som kan leda till felaktigt resultat på grund av förförståelse har också diskuterats. 

Därför har självbiografierna lästs av båda författarna för att sedan diskuteras så att 

författarnas förförståelse inte skulle vara inblandade. 

  

6.6 Forskningsetiska aspekter 

Studien har tagit del av forskningsetiken vilket innebär att kvinnorna har skyddats och 

att författarna har värnat om deras rättigheter och grundläggande värden (Sandman & 

Kjellström, 2013). Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) krävs informantens 

samtycke men eftersom studien har gjorts utifrån självbiografier som är offentliga 

försummas informerat samtycke. För att undvika att författarna skulle misstolka och 

eventuellt kränka kvinnornas upplevelser har författarna noggrant läst igenom 

materialet ett flertal gånger, analyserat och bearbetat innehållet för att minska risken 

för feltolkning (ibid.). 

  

Genom hela arbetet bär studien på respekt för kvinnorna som har skrivit 

självbiografierna då de är i en svår period i sina liv. Studien har analyserat andras 

upplevelser men har genom analysen varit noggranna med att undvika tolkningar, då 

det vid tolkningar finns stora risker för missförstånd. Att undvika tolkningar görs för 

att visa respekt för kvinnorna i studien.  
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7 RESULTAT   

Ur analysen urskiljs tre kategorier och tio underkategorier som belyser kvinnors 

upplevelser av att ha bröstcancer (se tabell 2). Citat från självbiografierna förekommer 

i följande resultatdel för att förtydliga kvinnornas upplevelse. 

  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Sjukdomens påverkan ·       Förnekelse och beskyllelse 

·       Rädsla 

·       Livslust 

·       Fysiska och psykiska biverkningar 

Förlorad identitet ·       Att förlora ett bröst 

·       Hårets betydelse 

·       Besvikelse 

Vårdpersonalens betydelse ·       Trygghet 

·       Vårdlidande 

·       Brist på förståelse 

  

7.1 Sjukdomens påverkan 

Att leva med bröstcancer är svårt på flera olika sätt. Känslorna som kvinnorna 

upplever är varierande och beror på i vilket stadium kvinnorna befinner sig i sin 

sjukdom. Under denna kategori har studien med följande underkategorier: förnekelse 

och beskyllelse, rädsla, biverkningar och livslust. 

  

7.1.1 Förnekelse och beskyllelse 

Vid diagnostiseringen var det lätt att anklaga sig själv då kvinnorna inte hade hittat 

knölen i bröstet tidigare. “Den är ju faktiskt hur tydlig som helst. Ändå har jag aldrig 

anat den tidigare” (Palmcrantz, 2011, s. 21). Förnekelserna yttrade sig på flera olika 

sätt. Det kunde vara allt från att hitta ursäkter om sin livsstil till att skylla på grejer i 

sin omgivning. Genom att amma, föda barn och få sin första menstruation vid 13 års 

åldern upplevde en av kvinnorna att hon har levt ett idealiskt liv för att inte bli 

drabbad. Det klagades även på det kommunala dricksvattnet, att det inte hade renats 

tillräckligt och att det hade orsakat bröstcancern. Diagnostiseringen kändes overklig, 

som att läkaren måste ha blandat ihop provresultaten med någon annans. 

“Läser om sånt de tror ökar risken för cancer. Tidig mens (jag var 13, det är 

väl helt normalt?), Fysiskt inaktiv (nä, jag har tränat en hel del genom åren 

och även om det inte varit elitträning på länge så duger väl att cykla till jobbet 

fram och tillbaka varje dag och lite jogging då och då?). Minskar riskerna för 

barnafödande och amning och det har jag ju gjort. Tre gånger om. Så varför 

just jag?!” (Palmcrantz, 2011, s. 28). 
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7.1.2 Rädsla 

Rädslan kunde visa sig på olika sätt och varierar genom sjukdomsprocessen. 

Kvinnorna beskrev bland annat rädsla för ordet bröstcancer då det är ett laddat ord 

som väcker många starka känslor och tankar. Rädsla för att inte få leva och bli 

gammal, rädsla för att operera bort sitt bröst, rädsla för att tappa håret och andra 

biverkningar som behandlingarna medför är bl.a. några av alla de tankar som väckte 

rädsla. Rädslan kunde upplevas genom hela cancerbehandlingen då det fanns en 

känsla av att hela tiden vara nära döden. Det ledde till en oro som gjorde att kvinnorna 

pausade sitt liv under diagnosen.    

“Cancer, cancer, cancer. Ett otroligt läskigt ord. Kan man tänka något 

annat än död och skalliga huvuden när man hör det?” (Palmcrantz, 

2011, s. 50). 

  

Kvinnorna upplevde även att rädslan hade tagits till en ny nivå och att tankarna blev 

till verklighet på kvällar och nätter. Under nätterna vaknade de ofta med ångest och 

oro över framtiden. Cellgifterna upplevdes som en av den svåraste delen av 

behandlingen medan strålbehandlingen upplevdes mindre svår. Strålbehandlingen 

upplevdes skrämmande på ett annat sätt eftersom de inte visste vad behandlingen 

skulle ha för påverkan på kroppen. Kvinnorna upplevde även obehag över att förlora 

kontrollen över sin egen kropp då nya tankar, känslor och smärta framkommit som de 

inte erfarit tidigare. Kvinnorna kände sig små och att de hade förlorat kontrollen över 

sin kropp då de tvekade på hur mycket den skulle orka med för att överleva vilket 

upplevdes som skrämmande. 

“Det finns inga ord för hela den jävliga process cancer innebär. Det är som 

att hoppa från sjätte våningen. Jag vet att när jag landar på marken kommer 

jag antingen att vara död eller ha livshotande skador” (Babitz, 2018, s. 105). 

  

7.1.3 Livslust 

Kvinnorna kunde vid olika tillfällen under sjukdomen uppleva en viss kämpaglöd och 

vilja över att leva. De beskrev även att de insåg att det är nu det gäller att leva eller att 

dö. De bestämde sig för att kämpa sig igenom sin cancer för att de ville bli friska även 

om de var medvetna om att det skulle bli svårt. Trots att kvinnorna var ledsna och grät 

vissa dagar så tog de sig igenom det och fann viljan och lusten för att leva vidare. 

“Det slår ner som en bomb i mig, att det faktiskt inte handlar om hår 

och bröst, hur läskigt det än är att bli av med det. Det handlar om att 

leva. Ingenting annat” (Palmcrantz, 2011, s. 60). 

  

Att fortsätta leva sina liv som de gjorde före bröstcancerdiagnosen upplevdes viktigt 

och betydelsefullt. De fick däremot nya mål med livet och hur de skulle prioritera sin 

tid och umgås med människor i framtiden som de visste att de skulle må bra av. 

Kvinnorna beskrev att de hade en vilja att leva “Tänk om det faktiskt inte går bra?! 

Tänk om jag inte får se mina killar växa upp! Jag kanske aldrig får bli gammal tant 

med bilder på barnbarnen i vardagsrummet” (Palmcrantz, 2011, s. 19). Medan en av 

kvinnorna beskrev att hennes mål var att prioritera sig själv och det som fick henne att 

må bra för att kunna finna livslust. “Jag vill leva, jag vill bli mormor. Jag har massor 

med saker framför mig som jag vill göra” (Björkegren Jones, 2014, s. 34). 
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7.1.4 Fysiska och Psykiska biverkningar 

Biverkningarna som tillkom av behandlingarna upplevdes som problematiska. Främst 

beskrev kvinnorna illamåendet som de fick av cytostatikabehandlingen. Efter 

behandlingsdagen beskrev kvinnorna att de mådde dåligt i fem till åtta dagar. 

Illamåendet var ett stort problem som ledde till minskad aptit och att de kräktes. 

Kvinnorna kände sig under dessa dagarna trötta och tömda på all energi och sov 

därför mycket. Behandlingarna och biverkningarna gjorde kvinnorna mycket trötta 

vilket ledde till att de hade svårt att orka med som de gjort tidigare. Därför upplevde 

kvinnorna att det var viktigt att hushålla med sina krafter och prioritera det som var 

viktigast under dagen för att orka med. En av kvinnorna upplevde att behandlingarna 

gjorde henne till en svag kopia av sig själv. 

  

Kvinnorna som hade tagit bort lymfkörtlar från armhålan beskrev hur det stramade i 

armhålan som en fiolsträng. En av kvinnorna beskrev även att stramheten i armen 

kom tillbaka efter strålbehandlingen. Känslan var att armen inte fungerade och inte 

hängde med som den gjort tidigare. För att få tillbaka sin fulla rörlighet behövde 

kvinnorna gå på sjukgymnastik och göra övningar minst två gånger om dagen. 

Läkaren hade sagt till en av kvinnorna att desto längre hon väntade med tänjningen 

och stretchingen av armen desto svårare skulle det bli att bli bra i armen. 

“Sedan de tog bort mitt högra bröst vill armen inte riktigt fungera som 

den ska. Det är nu jag förstår hur barbiedockorna kände sig när jag 

som liten lekte med dem och plötsligt slet loss en arm på dem, och sedan 

satte den på plats igen. För just så känns det” (Babitz, 2018, s. 21). 

  

En annan biverkning av cellgifterna var att slemhinnorna blev sköra. Flera av 

kvinnorna beskrev att de vaknade på nätterna av att de blödde ur munnen och lätt fick 

näsblod. De beskrev även att blåsor uppkom i munnen efter behandlingen som sved, 

pulserade och rev. En av kvinnornas slemhinna hade även släppt från gommen. De 

sköra slemhinnorna påverkade även kvinnornas sexliv till det negativa. 

“Efter sexet ligger jag och stirrar i taket. Känner mig som en sprängd 

omelett med baconskivor utströdda ovanpå. Känns som om 

slemhinnorna i mitt underliv plockats ut och strösslat ovanpå mig” 

(Babitz, 2018, s. 72). 

  

Kvinnorna fick en CVK (central venkateter) för att få cellgifterna genom. En av 

kvinnorna beskrev CVK:n som besvärlig, att den sänkte hennes humör och gjorde 

henne ledsen. Kvinnan beskrev även hur hon hela tiden försökte dölja den och detta 

var något som fick henne att må psykiskt dåligt. En annan kvinna fick även ett 

dränage efter bröstoperationen. Hon upplevde också det som omständligt och speciellt 

på nätterna då den var i vägen. 

 

7.2 Förlorad identitet 

Kvinnorna gick igenom flera svåra behandlingar som gav problematiska biverkningar. 

Kvinnorna förlorade allt sitt kroppshår. Behandlingarna innehöll operation av bröstet, 

läkemedel och strålning. Läkemedlet gjorde att kvinnorna tappade kroppshåret, vilket 

upplevdes som en av de svåraste delarna av behandlingen då det är en betydelsefull 

del av människan. Hur kvinnorna upplever den förlorade identiteten presenteras i tre 

underkategorier: att förlora ett bröst, hårets betydelse och besvikelse. 
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7.2.1 Att förlora ett bröst 

Upplevelsen av att bröstet inte längre tillhörde kvinnans egendom sedan 

diagnostiseringen av bröstcancer kändes påtagligt. Detta på grund av att läkare och 

sjuksköterskor inspekterade och klämde ständigt på bröstet. Inför borttagningen av 

bröstet upplevde kvinnorna en stor rädsla då de inte visste vad de hade att vänta sig. 

En av kvinnorna försökte innan operationen vänja sig vid tanken av att bara ha ett 

bröst. Genom den tanken försökte hon ta avsked av sitt bröst för att förbereda sig 

mentalt på vad som var på väg att hända. På natten till operationsdagen vaknade 

kvinnan med grov ångest över att inte vilja förlora sitt bröst. Kvinnorna beskrev 

borttagningen av bröstet som en stympning, det upplevdes som omänskligt. 

Stympningen innebar en enorm skam och sorg. En av kvinnorna som inte hade någon 

fast relation beskrev att hennes sexliv försvann efter bröstcancerbeskedet och när 

läkarna tog hennes bröst ifrån henne. 

“Mitt bröst ska skäras bort. Jag ska stympas. Drar med handen 

innanför tröjan ibland, känner och undrar hur det blir sen. Hårt och 

dött?” (Palmcrantz, 2011, s. 59). 

  

Flera av kvinnorna beskrev att de fick kommentarer från människor i deras omgivning 

att det bara var ett bröst som skulle opereras bort och att kvinnorna skulle vara glada 

att det inte var t.ex. ett ben som skulle tas bort. Detta gjorde kvinnorna ledsna och 

arga. Identiteten beskrevs varierande från kvinna till kvinna, då en av kvinnorna 

upplevde att kvinnans identitet sitter i brösten. En annan kvinna upplevde att 

identiteten inte sitter i bröstet eller håret och blev därför arg och ledsen när folk 

påstod det. 

“Jag hade blivit stympad men människor omkring mig sa att det bara var ett 

bröst” (Babitz, 2018, s. 5). 

  

7.2.2 Hårets betydelse 

Kvinnorna beskrev rädslan av att borsta håret eller att dra handen genom håret då de 

fick med sig en hel näve hår varje gång. Det beskrevs som vemodigt. Kvinnorna 

visste att dagen skulle komma då de skulle tappa håret men ändå upplevdes det 

väldigt svårt. Att försöka ha kvar det lilla håret som fanns kvar kändes ändå som en 

viktig del, de behövde samla mod för att våga raka av det sista håret. När allt hår var 

borta från huvudet blev kvinnorna ledsna, det var svårt att se sitt blanka toppiga 

huvud alldeles kalt. En av kvinnorna beskrev ett tillfälle när hon åkte buss och hade 

en mössa på sig. Under bussresan blev hon väldigt varm och ville ta av sig mössan 

men vågade inte för hon var rädd att håret skulle sitta kvar i mössan. En annan kvinna 

beskrev hur hon kunde känna hur vinden slet tag i vartenda hårstrån när hon var ute 

och gick. Det upplevdes som en stor sorg att se sig i spegeln när kvinnorna hade 

förlorat håret, de grät. En kvinna kände att det kliade i hårbotten och förstod då att 

håret höll på att falla, hon kände sig äcklig. Hela tiden hade kvinnorna tankar kring 

hur de skulle göra för att vara rädda om sitt hår för att ha kvar det så länge som 

möjligt. 

Ett citat som beskriver hur nakna kvinnorna kände sig utan sitt hår: 

“När jag tvättar händerna och tittar upp i spegeln får jag en chock. Nej, 

nej, mitt hår är inte grönt, det är inte det. Jag har glömt att ta på mig 

peruken! Jag har gått av bussen, pratat med folk och köat till toaletten, 

utan peruk! Med bara centimeterlång stubb på huvudet. Det känns 

ungefär som att ha gått hemifrån utan byxor” (Titor, 2014, s. 34). 
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När kvinnornas hår började växa ut igen efter behandlingarna beskrevs det genom 

lycka och som ett steg i rätt riktning. Det upplevdes som ett bevis på att kroppen 

började vakna till liv igen efter alla behandlingarna. 

  

7.2.3 Besvikelse 

Under strålbehandlingen tatuerades det in prickar på bröstkorgen för att veta vart 

strålningen skulle ges. Detta upplevde kvinnorna som en svår process då de upplevde 

att de hela tiden förfulades och att bröstcancern gjorde flera avtryck på deras kroppar. 

Det var flera faktorer som gjorde att kvinnorna hade svårt att tycka att de själva var 

fina. En av kvinnorna var mycket missnöjd med sitt operationsärr. Hennes önskan var 

att läkarna i alla fall hade kunnat försöka ge henne ett fint ärr. 

“Förstår att det inte är plastikkirurger som tar bort brösten, men kan 

man inte få ett schysst ärr åtminstone? Måste det se ut som om man 

varit nere hos slaktar-Hans på hörnet? Räcker det inte med cancern, 

liksom?” (Babitz, 2018, s. 68). 

  

Att ta bort hela kvinnans bröst upplevdes som ett medeltida tänk. En av kvinnorna 

hoppades på att metoden skulle kunna vara något som skulle kunna gå att skratta åt 

om tjugo år och att det då kommer finnas en bättre teknik för att bota bröstcancer. 

Under bröstcancerbehandlingen blev kvinnorna erbjudna att gå på en sminkkurs.   

“Känner smärtan som skriker, jag behöver inte fucking dior. Jag vill ha mitt 

bröst tillbaka eller någon som åtminstone kan lära mig att hantera att leva med 

en helt ny kropp. Någon som kan lära mig att älska ärret, tröttheten, sorgen. 

Någon som kan säga till mig att det är okej med bara ett eller inga bröst” 

(Babitz, 2018, s. 102). 

  

7.3 Vårdpersonalens betydelse 

Diagnostisering av bröstcancer leder till många sjukhusbesök med undersökningar 

och behandlingar. Under vårdandet möter kvinnorna olika vårdpersonal som ger olika 

avtryck både positiva och negativa. Kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens 

bemötande presenteras i följande underkategorier: trygghet, vårdlidande och brist på 

förståelse. 

  

7.3.1 Trygghet 

Kvinnorna beskrev att de fick tillbringa en stor del av sin tid i sjukhusmiljöer vilket de 

upplevde som främmande. Därför var det av stor vikt att där fanns någon som de 

kunde lita på och kunde känna sig bekväma med. Personal som utstrålade värme och 

spred energi uppskattades av kvinnorna. Alla kvinnorna hade någon personal som de 

tyckte mer om och som de kände förtroende för. Det syntes när personalen ville dem 

väl bl.a. genom hur de valde deras ord med omtanke och värme. Det uppskattades av 

kvinnorna när personalen hörde av sig efter beskeden, positiva som negativa besked, 

men även efter behandlingarna för att höra hur det var med dem. Detta visade att 

personalen var måna om sina patienter och att de tog kvinnornas oro på allvar, 

kvinnorna kände sig då väl omhändertagna. 
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“När jag ringer till vårdcentralen hörs kanske min oro i rösten. Jag upplever 

att de tar hand om mig där, de värnar om mig. De tar min oro på allvar” 

(Håkansson, 2014, s. 138). 

  

7.3.2 Vårdlidande 

Under sjukdomstiden fick flera av kvinnorna även en del negativa upplevelser av 

vården. Kvinnorna upplevde ett vårdlidande då de kände sig ovärdigt behandlade av 

en del personal som inte tog kvinnornas känslor på allvar. Känslan av ovärdighet 

berodde bl.a. på miljön som kändes kall och steril vilket gjorde att kvinnorna kände 

sig mer utsatta samt i sättet en del personal tog i dem. Ytterligare en känsla av 

ovärdighet beskrevs genom att en del av kvinnorna inte alltid kände att deras känslor 

blev bekräftade eftersom personalen var för upptagna med annat. Detta gjorde att 

kvinnorna inte kände sig sedda men också att de saknade bekräftelse från 

vårdpersonalen. En av kvinnorna beskrev hur hennes oro inte togs på allvar när hon 

berättade för personalen om sina problem utan att hon blev utskälld. Detta orsakade 

ytterligare ett onödigt lidande för kvinnan. En del personal orsakade mer stress än 

lugn hos kvinnorna. En av kvinnorna beskrev hur personalen kunde störa ett flertal 

gånger under en undersökning vilket orsakade stor stress hos henne.  

“Jag frågar henne om hon har nått att torka bort blodet med. Hon tar fram en 

tuss med sprit på och börjar torka, hon tappar tussen på golvet, plockar upp 

den och torkar lite till. Jag är alldeles chockad” (Håkansson, 2014, s. 142). 

  

7.3.3 Brist på förståelse 

Kvinnorna upplevde tillfällen då de inte kände sig förstådda, att känslorna ibland blev 

försummade. Inte sällan fick kvinnorna kommentarer som “kämpa på” och “se det 

positiva i tillvaron” av personalen. Men trots en god prognos så kunde känslan av 

rädsla finnas där ändå. Bristen av att förstå att det handlar om ett liv, kvinnornas liv, 

att det är mer än en prognos. Det fanns även känslor med i prognosen, glädjekänslor 

för att det var bra men även oro ifall de skulle bli sämre i framtiden. Kvinnorna 

upplevde att personalen inte hade någon djupare diskussion med dem angående bl.a. 

bröstets betydelse för kvinnan i fråga. Detta upplevdes som svårt att handskas med 

eftersom kvinnorna kände att personalen inte förstod vad de gick igenom mentalt. 

“När jag vaknade ur narkosen och såg ner över mitt tomrum gallskrek 

jag. Då kom en sjuksköterska och sa att det bara är ett bröst jag 

förlorat, som om denna kroppsdel inte hade haft någon betydelse för 

min könsidentitet och sexualitet” (Babitz, 2018, s. 257). 

  

Kvinnorna upplevde att bristen av förståelse brast i vårdpersonalens praktiska arbete. 

Kvinnorna tyckte att det var svårt när personalen inte tillfredställde deras behov, detta 

var något som skapade onödig oro hos kvinnorna. En kvinna beskrev hur personalen 

förstod henne och tog hennes oro på allvar efter att hon bröt ihop inför dem.  

8 DISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av att ha bröstcancer. 

I studiens resultat framkom det hur sjukdomen påverkade kvinnorna på flera olika 

plan, den förlorade identiteten och vårdpersonalens betydelse under 

bröstcancerdiagnosen. När kvinnorna fick sitt cancerbesked hade de svårt att ta in 
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informationen och genom behandlingarna fick de besvärande biverkningar. 

Kvinnorna belyste även hur deras identitet påverkades och vårdpersonalens betydelse. 

  

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Design, datainsamling, urval och analysmetod 

Den kvalitativa metoden användes eftersom författarnas intresse var att söka efter de 

unika upplevelserna hos kvinnorna (Kristensson, 2014). I studien har författarna 

använt sig av fem självbiografier för att inhämta data om upplevelsen av att ha 

bröstcancer. Författarna valde ut självbiografierna omsorgsfullt, då författarna var 

noggranna med att böckerna skulle vara av hög kvalité. Enligt Nyström (2017) får 

författarna genom en kvalitativ metod, tillgång till livsvärlden med hjälp av 

texttillgångar. Uppfattningen av kvinnornas livsvärld varierade då författarnas tidigare 

erfarenheter var unika (ibid.).  

 

Intervju är ytterligare en metod som används i kvalitativ forskning. När en intervju 

genomförs sitter författaren och informanten i samma rum vilket är en fördel då 

författarna kan ställa följdfrågor och iaktta informantens kroppsspråk (Kristensson, 

2014). Risker med denna metod är att informanten berättar om sina upplevelser 

utifrån frågor som författaren ställer vilket kan göra att data missas om inte relevanta 

följdfrågor ställs samt att informanten kan bli påverkad av författaren under intervjun. 

Ställs inte relevanta följdfrågor kan det leda till ett missvisande resultat. Hade studien 

istället använt sig av intervjuer hade författarna velat följa informanterna under hela 

bröstcancerdiagnosen vilket det inte fanns tid för. Då hade informanterna behövt 

återberätta sina upplevelser av diagnosen vilket författarna såg som en nackdel. En 

nackdel med självbiografier är att författaren inte kan ställa följdfrågor till 

informanterna om det är något författarna vill få ytterligare beskrivet för att förstå 

kvinnornas upplevelse utan misstolkningar. Eftersom självbiografierna i regel 

publiceras offentlig är inte författarna anonyma vilket leder till att det finns en risk att 

kvinnorna utesluter upplevelser som känns tabubelagda. Med hjälp av självbiografier 

berättar kvinnorna sina upplevelser under en längre period och upplevelserna beskrivs 

då med egna ord utifrån kvinnornas perspektiv. Därför ansåg författarna att metoden 

var lämplig att använda i studien.  

 

En svaghet med studien var att författarna inte tidigare hade skrivit liknande studier 

vilket innebar att studiens författare fick lära sig under studiens gång. Detta kan ha 

gjort att studiens trovärdighet har påverkats. En annan svaghet var att studien bara har 

använt sig utav fem självbiografier. Studien hade troligtvis fått ett mer omfattande 

resultat av kvinnors upplevelser om författarna hade tagit del av fler självbiografier. 

  

Studien är induktiv då den har utgått från kvinnors berättelser om deras upplevelser av 

att ha en bröstcancerdiagnos (Graneheim & Lundman, 2004). Vid en induktiv ansats 

letar författarna efter fenomenet i texten utan att på förhand antagit att vissa 

förhållanden har förekommit (Fridlund & Mårtensson, 2017). Studien har använt sig 

av en manifest innehållsanalys då materialet utförs på en beskrivande nivå av 

kategorierna. Meningsbärande enheter har tagits utifrån materialet, vilka sedan har 

kondenserats till koder, underkategori och kategori (Fridlund & Mårtensson, 2017). 

Hade studien istället använt sig av en latent analys hade materialet tolkats i analysen 
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vilket hade ökat risken för ett missvisande resultat (Graneheim & Lundman, 2004). 

Då författarna ville belysa kvinnors upplevelser ville de undvika tolkningar för att inte 

förvränga deras upplevelser utan istället identifiera likheter och skillnader i deras 

upplevelser (Kristensson, 2014). 

  

I sökandet i Libris fann författarna sex självbiografier som var relevanta till studiens 

syfte. Två av självbiografierna som lästes av författarna inkluderades inte i 

datainsamlingen. I en av självbiografierna hade kvinnan en psykisk sjukdom när hon 

fick sin bröstcancerdiagnos. Studiens författare valde därför att exkludera 

självbiografin då denna faktor kunde ha påverkat kvinnans upplevelse av 

bröstcancerdiagnosen. Den andra självbiografin som exkluderades var kort och 

beskrev för få upplevelser från bröstcancerdiagnosen. Sökningen av självbiografierna 

försvårades då inklusionskriteriet var att de inte skulle vara äldre än åtta år. När 

författarna hade läst alla 27 abstrakten i sökningen och inte fann tillräckligt med 

självbiografier som svarade på studiens syfte bestämde författarna sig för att inkludera 

en självbiografi de kände till sedan tidigare. Självbiografin hittades inte under det 

bestämda sökordet, däremot fann författarna boken vid sökning av självbiografins titel 

i databasen. En av böckerna som inkluderades var ett år äldre än beräknat 

inklusionskriterier, vilket författarna har varit medvetna om. Efter att självbiografin 

hade lästs ansåg författarna att vården och behandlingen kvinnan beskrev inte skilde 

sig från de övriga självbiografierna. Självbiografin lyfte fram flera upplevelser 

kvinnan upplevde under sin bröstcancerdiagnos. Eftersom studien var ute efter 

upplevelsen ansågs självbiografin som relevant.  

 

Alla kvinnorna från studiens resultat hade inte fasta relationer och/eller barn vilket 

kan ha påverkat upplevelsen av sjukdomen på varierande sätt. I studiens resultat 

visade det på att kvinnorna som inte hade någon fast relation upplevde vissa bitar av 

sjukdomen som mer påfrestande än de andra. Studiens författare anser att dessa 

faktorer kan ha varit något som har påverkat studiens resultat. Trots det anser 

författarna att det är viktig kunskap att ha med sig då allas livssituationer inte ser 

likadana ut vilket kan ha en betydande roll i upplevelsen av sjukdomen och vårdandet. 

Två av kvinnorna som var med i studien var 45 år medan de andra var 41, 48 och 27 

år när de fick sin bröstcancerdiagnos. Hade urvalet av självbiografier innefattat fler 

yngre eller äldre personer hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut.  

  

8.1.2 Trovärdighet i resultatet 

Trovärdigheten beskriver den kvalitativa studiens hållbarhet. Begreppet trovärdighet 

delas in i fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet 

(Kristensson, 2014). Tillförlitlighet handlar om resultatets giltighet och tolkningarna 

som har gjorts från den insamlade datan och inte författarnas förutfattade meningar 

(Kristensson, 2014). Detta uppnås genom att använda utomstående personer som läser 

igenom materialet. För att öka studiens tillförlitlighet har båda författarna läst alla fem 

självbiografierna och de var noggranna med sin förförståelse. Författarna påminde 

därför varandra under hela studien för att på så vis inte påverka studiens resultat 

(Kristensson, 2014). För att öka studiens tillförlitlighet har författarna använt sig av 

triangulering. Det vill säga att självbiografierna har lästs och analyserats av båda 

författarna var för sig för att få ett tillförlitlig resultatet (Pilhammar & Skyvell 

Nilsson, 2017). Författarna har även använt sig av peer debriefing vilket innebär att 

författarna har reflekterat kring resultatet tillsammans för att försäkra sig om att 
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analysen är grundad i data (Petersson, 2017). Genom att ha med citat i resultatet stärks 

studiens tillförlitlighet (Wihlborg, 2017). 

  

Överförbarheten visar i vilken utsträckning resultatet kan vara giltigt i andra grupper, 

situationer eller kontexter (Mårtensson & Fridlund, 2017). Resultatet är överförbart 

till kvinnor som går igenom samma situation som kvinnorna i självbiografierna. 

Däremot kan överförbarheten påverkas beroende på kvinnornas ursprung eftersom 

studien baserar sig på upplevelsen av kvinnor som fått vård och behandling i Sverige 

då vården inte ser likadan ut i hela världen. För att läsaren ska få en noggrannare 

beskrivning av kvinnorna valde författarna att sammanfatta kvinnornas berättelse 

samt att beskriva inklusions- och exklusionskriterier i urvalet. På så vis stärks studiens 

överförbarhet (Kristensson, 2014). 

  

Genom att beskriva sin förförståelse kan giltigheten påvisas i studien, däremot ska 

författarnas tidigare erfarenheter beskrivas och hur det kan ha påverkat 

datainsamlingen och dataanalysen (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att stärka 

giltigheten har författarna beskrivit sin förförståelse och deras tidigare erfarenheter. 

Enligt Kristensson (2014) handlar giltigheten om resultatets stabilitet över tid. Det vill 

säga om resultatet är giltigt över en längre tid. Författarna anser att upplevelsen är 

unik för stunden men att i framtiden kan upplevelsen förändras när det skett 

utvecklingar i vården. 

  

Forskningens verifierbarhet visas genom att författarna tydligt har beskrivit 

analysprocessen och under hela forskningsprocessen verifierat sitt ställningstagande 

som författare (Mårtensson & Fridlund, 2017). Studien har använt sig av en 

innehållsanalys för att sedan skriva resultatet som två personer har granskat. Genom 

att göra på detta sätt ökar studiens verifierbarhet. Granskningen har gjorts av flera 

personer för att datan inte skulle “färgas” utan hållas så neutral som möjligt 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I studien har författarna tagit ut citat från 

självbiografierna för att stärka verifierbarheten i resultatet. 

  

8.1.3 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2018) omfattar etiska principer som författarna har tagit 

hänsyn till, det innebär att kvinnorna i studien har skyddats och respekterats under 

forskningsarbetet. Eftersom studien var gjord utifrån självbiografier fanns det en risk 

för misstolkningar i analysprocessen. Eftersom 9000 kvinnor i Sverige insjuknar i 

bröstcancer varje år ansågs det som viktig kunskap att ge samhället, för att få en ökad 

förståelse för kvinnor med bröstcancer vilket övervägde risken för misstolkningar. 

Författarna arbetade textnära genom att båda författarna läste självbiografierna, för att 

var och en skulle plocka ut meningsbärande enheter för att sedan diskuteras för att 

minska misstolkningar. Helsingforsdeklarationen (2018) arbetar med ett textnära 

förhållningssätt vilket innebär att de vill minska risken för misstolkningar och att 

forskarna respekterar kvinnorna i arbetet. Studiens författare har informerat 

bokförlagen att deras självbiografier har använts i studien och även bett förlagen att 

informera respektive författare. 

  

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på att kvinnornas upplevelser under bröstcancerdiagnosen 

hanterades på ett varierande sätt. Kvinnornas livsvärld, levd kropp och lidande 
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påverkades under diagnosen och iakttogs genom hela resultatet. Det framkom främst 

genom de fysiska och psykiska biverkningarna. Diskussionen grundar sig i det som 

var mest framträdande i studiens resultat. Resultatdiskussionen redovisas utifrån tre 

rubriker: biverkningarnas betydelse, förändring av kroppen och sjuksköterskans 

påverkan på kvinnans mående.  

 

8.2.1 Biverkningarnas betydelse 

I studiens resultat har biverkningar varit det som kvinnorna har beskrivit mest och 

upplevt som svåra. Kvinnorna beskrev biverkningarna som problematiska och att de 

satte hinder i deras liv. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att tröttheten påverkar 

kvinnornas livsvärld eftersom det stör livskraften och välbefinnandet. De beskriver 

även hur sjuksköterskan genom ett patientperspektiv kan få en djupare förståelse av 

kvinnans livsvärld för att veta hur de ska gå tillväga för att främja hälsoprocessen. 

Tsitsis och Lavdaniti (2014) beskriver att kvinnorna i deras studie upplevde tröttheten 

som en av den mest utmanande subjektiva biverkningen. Kvinnorna upplevde att 

tröttheten var värst i slutet av behandlingen men att den gradvis minskade vid 

avslutad behandling (ibid.). Kvinnorna i denna studiens resultat beskrev inte 

upplevelsen av tröttheten som en av den värsta biverkningen. Däremot påverkade 

tröttheten dem negativt. 

  

Palesh et al. (2018) beskriver tröttheten som en av den vanligaste biverkningen 

kvinnor med bröstcancer upplever. De har kommit fram till att tröttheten inte orsakas 

av för lite sömn utan beror på sjukdomens påverkan. Enligt Asp och Ekstedt (2014) är 

tröttheten kvinnorna beskriver ihållande och går inte att vila sig ifrån. Energiförlusten 

som orsakas av tröttheten beror inte på fysiskt eller mentalt arbete utan orsakas bl.a. 

på grund av anemi, kakexi, inflammatoriska processer eller celldöd. Palesh et al. 

(2018) beskriver att kvinnorna blir erbjudna farmakologiska preparat för att kunna 

sova, det anses däremot bara som en kortsiktig lösning. Tröttheten kan leda till andra 

symtom som ångest, smärta, depression, kognitiva nedgångar och sömnlöshet (ibid.). 

Kvinnorna i studiens resultat upplevde att de sömnlösa nätterna ledde till ångest och 

rädsla. Några av kvinnorna hade även fått farmakologiska preparat utskrivna men 

hade inte sett det som någon tillgång. Palesh et al. (2018) beskriver även att dem inte 

har hittat någon fungerande metod mot tröttheten kvinnorna upplever. Däremot har 

kvinnor upplevt mild motion och yoga som en lindrande effekt. 

  

8.2.2 Förändring av kroppen 

En annan stor del av studiens resultat handlade om hur kroppen förändrades under 

behandlingarna. Kvinnorna upplevde detta som väldigt påfrestande. Matthews och 

Semper (2016) beskriver i studien hur kvinnor upplever förändringen av kroppen som 

något svårt. De beskriver hur bröstcancern gör att kvinnorna upplever att deras 

identitet förändras. Identitetens förändring var bland annat åldrandet och den 

påverkan den fick på de olika delarna av livet som till exempel det sociala, personliga 

och sexuella livet (ibid.). Kvinnorna beskrev hur deras slemhinnor blev torra på 

grunda av cytostatikabehandlingen vilket påverkade deras sexuella samliv. Dahlberg 

och Segesten (2010) belyser känslan av livskraft som ett förhållande mellan sårbarhet 

och frihet. Känslan av livskraft förstärks och/eller försvagas på varierande sätt hos 

varje unik individ och att den påverkas av situationen individen befinner sig i (ibid.). 

Kvinnorna i studiens resultat beskrev sårbarheten i sina upplevelser vilket sänkte 
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livskraften och gav dem ett ökat lidande. Även Tsitsis och Lavdaniti (2014) beskriver 

att sexlivet och upplevelsen av att känna sig oattraktiv orsakar psykisk stress hos 

kvinnorna under behandlingen men även flera år efter behandlingen är avklarad. 

Sympati från sin partner är en viktig hjälp för att kvinnorna ska kunna försona sig 

med sin kropp efter diagnosen och behandlingarna. 

  

I Matthews och Sempers (2016) studie beskrivs upplevelsen av att operera bort ett 

bröst som positiv. Borttagning av bröstet ses som en livräddande åtgärd och därför har 

kvinnorna en mer accepterande attityd mot att ta bort hela bröstet. Det ger en annan 

betydelse för livet, en överlevande instinkt. Tsitsis och Lavdaniti (2014) studie 

beskriver däremot att kvinnorna upplever operationen av sitt bröst som traumatiskt. 

Förändringen av bröstet har visat sig ge kvinnorna minskat självförtroende. Det har 

visats att varken ålder, nivå på utbildning eller social klass skulle spela någon roll i 

upplevelsen av att förlora ett bröst. Kvinnorna behöver tid att smälta och acceptera 

operationens påverkan för att försöka föreställa sig hur de kommer se ut efter 

operationen (ibid.). Detta har studiens resultat visat på då kvinnorna försökte ställa in 

sig mentalt på att de skulle förlora bröstet. Studien har kommit fram till samma 

resultat som Tsitsis och Lavdaniti (2014) angående förlusten av bröstet som negativt. 

Kvinnorna beskrev att ärret alltid kommer vara där och påminna dem om vad de har 

gått igenom. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver den levda kroppen som navet i 

människans existens. Tillgången till världen och livet förändras med varje förändring 

som sker i kroppen, vilket beskrivs tydligt hos de drabbade kvinnorna genom bl.a. 

ärret som skapats på kroppen och rädslan som skapats av sjukdomen. När kvinnan får 

ett lidande och den levda kroppen rubbas påverkas livsvärlden i regel till det negativa. 

Däremot är det inget som får tas förgivet då varje individ är unik. Detta visar hur de 

vårdvetenskapliga begreppen går hand i hand och är viktiga att ta hänsyn till i 

vårdandet. 

  

Tsitsis och Lavdaniti (2014) beskriver att vid första tiden efter förlusten av ett bröst är 

det vanligt att kvinnorna upplever sorg, chock och ilska. De beskriver även hur 

kvinnan finner ett sätt att hantera förändringen av kroppen som individuellt. 

Kvinnorna kunde däremot känna en lättnad över att cancern var bortopererad. 

Kvinnorna kämpade även med rädsla för döden och en förändring av kroppen. Det 

påverkar kvinnans självbild, hennes sexualitet och värderingar i livet. De beskriver 

även att kvinnornas liv aldrig kommer bli detsamma igen på grund av de fysiska och 

psykosociala förändringar som sjukdomen gett. Lindwall (2016) beskriver att en 

operation förändrar människans kropp och gör den oförändbar. Dessutom kommer 

ärren alltid att påminna om sjukdom och lidande. Detta leder till att människan blir 

tvungen att lära sig att tycka om sin kropp på nytt. Sjukdomslidande kan upplevas 

som att sjukdomen har flyttat in i kroppen, att det numera är sjukdomen som styr ens 

liv. 

  

8.2.3 Sjuksköterskans påverkan på kvinnans mående 

All vårdpersonal kommer en eller flera gånger under sin karriär att vårda kvinnor med 

bröstcancer. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor har goda kunskaper om 

livskvaliteten hos kvinnorna för att kunna möta dem på ett lämpligt sätt under deras 

diagnos och deras behandlingar. Sjuksköterskan bör därför vara väl medveten om att 

allas livsvärldar är unika och varierande (Tsitsis & Lavdaniti, 2014). Hall-Alston 

(2015) beskriver att det är viktigt att vården ger kvinnorna ett kombinerat stöd genom 
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bland annat kommunikation och samarbete i cancerteamet. På så vis kan ansvarig 

sjuksköterska fokusera på de varierande problem som kvinnan kan uppleva som t.ex. 

trötthet, viktökning och smakförändringar för att sedan få stöd från lämplig 

profession. Matthew och Semper (2016) beskriver att kvinnorna känner sig skuldsatta 

till vårdpersonalen som räddat deras liv. De beskriver även hur sjuksköterskor gör att 

kvinnorna får en känsla av trygghet och komfort så att deras ångest och bekymmer 

lindras något. Efter avklarad behandling upplevde flera av kvinnorna känslor av 

försummelse från sjukvårdspersonalen. Att stödet och tryggheten från sjukvården 

minskade efter behandlingen (ibid.). I denna studiens resultat beskrev kvinnorna att 

det var en trygghet när vårdpersonalen ringde upp efter avslutad behandling för att se 

hur de mådde. Att sjuksköterskorna visade intresse och empati för kvinnorna var av 

stor vikt för att de skulle uppleva ett gott vårdande. Medan de kvinnor som upplevde 

att sjuksköterskorna inte visade intresse eller empati upplevde ett ökat lidande och 

saknad av stöd och förståelse. Finner kvinnan en trygghet hos sjuksköterskan är det 

enklare att ta del av kvinnans livsvärld vilket är viktigt för att kunna utföra ett gott 

vårdande. 

  

Ferrari et al. (2018) beskriver vikten av att sjuksköterskor ger information till 

kvinnorna. All information ses som viktig för kvinnorna och att ansvarig 

sjuksköterska tar sig tid att svara på deras frågor för att finna ett lugn hos dem. Att 

sjuksköterskor visar att de har en förståelse och kommer med förslag på vilka metoder 

kvinnorna kan använda sig av för att öka självkänslan. Detta är av stor vikt för att 

kvinnorna inte ska isolera sig vilket i sin tur leder till ett ökat lidande. Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar hur vårdaren genom en öppenhet och följsamhet i den 

vårdande relationen stödjer och stärker kvinnan. Vårdaren använder sina kunskaper 

för att hjälpa dem mot hälsa och välbefinnande. 

  

8.2.4 Framtida forskning 

Studiens författare anser att ytterligare forskning behövs kring hur kvinnorna upplever 

vårdpersonalens roll i att bemöta och stödja kvinnors hälsa och välbefinnande. Att få 

vårdpersonalen att förstå hur viktigt det är att ta del av kvinnans livsvärld för att veta 

hur hon upplever diagnosen för att kunna ge den bästa vården för kvinnan i fråga. 

Genom livsvärlden kan det framkomma om kvinnorna har någon relation och/eller 

barn eller andra närstående som kan påverka hur de upplever diagnosen och 

behandlingarna. Upplever kvinnorna ett bra stöd från vårdpersonalen genererar det till 

att kvinnorna kan dela med sig mer av sina tankar och känslor. I vårdandet får det inte 

finnas brister i bemötandet vilket är något som kan förebyggas om vårdpersonalen har 

tagit del av kvinnornas livsvärld. Det framkom även i studien resultat att kvinnorna 

upplevde bröstoperationen som en stympning och att de fula ärren ständigt påminde 

dem om lidandet. Framtida forskning bör därför fokusera på alternativa 

operationsmetoder och informera läkarna hur ärren faktiskt påverkar kvinnorna resten 

av livet. 

 

9 SLUTSATS 

Studien beskriver vilka känslor kvinnorna som är diagnostiserade med bröstcancer 

upplever, känslorna är många och varierar under diagnosens gång. De mest 

framträdande känslorna kvinnorna genomgick var framförallt när de förlorade bröstet 
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och håret, men också alla biverkningar de fick genomlida. Därför var det av stor vikt 

att sjuksköterskorna såg kvinnorna ur ett livsvärldsperspektiv. Under kvinnornas 

berättelser framkom det ett flertal gånger hur sjukvårdens vårdande påverkade 

kvinnorna positivt och negativt. Tyvärr visade det sig att det fanns för stora brister i 

vårdandet som ledde till vårdlidande. Framförallt saknade kvinnorna en ökad 

förståelse från sjukvårdspersonalen. 

  

Utifrån kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens bemötande var det flera aspekter 

som påverkade kvinnorna negativt vilket innebar ett ökat vårdlidande. Under 

vårdandet är det därför viktigt att se hela människan både som ett objekt och ett 

subjekt för att kunna ge ett följsamt vårdande. Hade sjuksköterskornas tagit mer del 

av kvinnornas livsvärld hade det troligtvis genererat till en ökad förståelse och lätt till 

ett minskat lidande. Det objektiva perspektivet tog delvis överhand i vårdandet vilket 

gav kvinnorna ett ökat lidande. Kvinnorna upplevde att de inte alltid blev förstådda. 

Författarna anser att sjuksköterskor bör ta del av studier och självbiografier där 

kvinnor med en bröstcancerdiagnos beskriver sina upplevelser för att sjuksköterskan i 

fråga ska få en ökad förståelse av vad deras vårdande betyder för kvinnorna.
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Bilaga 1 

Sökschema för datainsamlingen 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Lästa abstrakt Lästa 

självbiografier 

Inkluderade 

självbiografier 

Libris 

2019-03-01 

Bröstcancer*  971    

 Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

Nyast först 81    

 Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

+Språk - svenska 74 27   

Libris 

2019-03-02 

Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

   Inte bara ett bröst 

(Babitz, 2018). 

X 

Libris 

2019-03-02 

Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

   En liten stund till 

(Elfström, 2018). 

 

Libris 

2019-03-02 

Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

   Den lille jäveln 

(Håkansson, 

2014). 

X 

Libris 

2019-03-02 

Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

   

 

 

 

 

Bröstresan 

(Palmcrantz, 

2011). 

X 



 

 

 

 

 

 

Libris 

2019-03-05 

Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

   Jag hörde orden 

(Olsson, 2010). 

 

Libris 

2019-03-20 

Bröstcancer* 

(biografi* OR 

självbiografi* OR 

patografi*) 

   Jag vill fan leva 

(Björkegren 

Jones, 2014). 

X 

Libris 

2019-03-20 

Kul med cancer  4 1 Kul med cancer: 

Hur man tar sig 

igenom 

bröstcancer 

(Titor, 2014) 

X 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Granskningsmall av självbiografierna (Segesten, 2017) 

  

Följande frågor användes i granskningen: 

• Vilken form av litteratur är detta? 

Vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap osv? 

• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller 

tidskriften i fråga? 

• Vem/vilka är författaren/författarna? 

Vilka kompetenser har de, vilka värderingar har de, vilka perspektiv har 

anlagt, vilket mål har de haft? 

• När trycktes källan? 

Har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteter, 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?



 

 

 

Bilaga 3 

Kvalitetsgranskning av de valda självbiografierna 

Boktitel Forma av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

Författare, 

tidpunkt för 

tryckning 

Kvalitetsgranskning Sammanfattning 

Den lille 

jäveln: En bok 

om cancer 

Självbiografi Vulkan 

Bokförlag 

Maria Håkansson, 

2014 

Bokförlaget har 

granskat 

självbiografin 

Maria var 27 år när hon fick sin 

bröstcancerdiagnos i december 2012. 

Här följer läsaren Marias upplevelser, 

tankar och känslor från det att hon 

upptäckte knölen i bröstet och genom 

diagnostisering samt behandlingarna 

och dess biverkningar. Tillsammans 

med ett fantastiskt stöd från sambo, 

vänner och familj har Maria tagit sig 

igenom bröstcancern. 

Jag vill fan leva Självbiografi Pocketförlaget Karin Björkegren 

Jones, 2014 

Bokförlaget har 

granskat 

självbiografin 

Karin blev diagnostiserad med 

inflammatorisk bröstcancer 

sommaren 2012 i 48 års åldern. 

Självbiografin är skriven efter 

bloggen som hon skrev då hon hade 

cancer. Här berättar Karin om hur 

bland annat yogan har hjälpt henne 

genom många händelser, viljan att 

leva och göra det hon vill samt hur 

hon ändrat om sin kost för att hjälpa 

till i sin läkningsprocess. 

Bröstresan Självbiografi Frank förlag Ulrika Palmcrantz, 

2011 

Bokförlaget har 

granskat 

självbiografin 

2010 fick Ulrika sin 

bröstcancerdiagnos. Under resans 

gång skrev hon en dagbok som sedan 

gjorts till en bok. I självbiografin får 

man följa hennes man och hennes tre 



 

 

 

barn och de svårigheter hon får möta 

under sin sjukdomstid. 

Kul med 

cancer: Hur 

man tar sig 

igenom 

bröstcancer 

Självbiografi Gryf 

bokförlag 

Monika Titor, 2014 Bokförlaget har 

granskat 

självbiografin 

Monika är småbarnsförälder och 

jobbar som journalist. Mitt i liver får 

hon sitt bröstcancerbesked. Monika 

beskriver upplevelser av att leva med 

bröstcancer och dess motgångar. 

Bokens syfte är att stötta och hjälpa 

närstående eller de som nyligen fått 

ett cancerbesked. 

Inte bara ett 

bröst 

Självbiografi 
 

Vertigo förlag Annelie Babitz, 

2018 

Bokförlaget har 

granskat 

självbiografin 

Annelie fick sitt cancerbesked i 

september 2016. Boken är skrivits 

utifrån dagboksanteckningar som 

skrevs under bröstcancerresa. I boken 

får man följa Annelies sanna känslor 

av sjukdomen och hur hon kämpar för 

att få fortsätta vara kvinna. 

 


