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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Varje år drabbas nästan 8000 kvinnor av bröstcancer och det är därmed den 
vanligaste cancerformen. Kvinnornas liv efter cancerbesked förändras kraftigt och mycket 
lidande kan uppstå. Vårdpersonalen har en viktig roll i att försöka lindra detta lidande. I 
vårdrelationen har vårdpersonalen ett ansvar i att finnas tillgänglig för patienten samtidigt 
som patienten måste vara mottaglig för hjälpen. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever möten med
vårdpersonalen. 
Metod: En kvalitativ studie med en induktiv ansats. Ett strategiskt urval gjordes och sex 
självbiografier ingick i datainsamlingen. Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 
innehållsanalys har använts för att analysera materialet. 
Resultat: Kvinnor med bröstcancer upplevde vårdpersonalens bemötande på ett varierat sätt, 
både positivt och negativt. Det framkom att vårdpersonalen visade äkta närvaro som gav 
trygghet hos kvinnorna, samt hur viktig den icke-verbala kommunikationen och 
kroppsspråket var i mötet. Det framkom även att kvinnorna upplevde att vårpersonalen gav 
dem styrka och kraft för att klara av svåra situationer.
Slutsatser: Många olika faktorer påverkade mötet både positivt och negativt. Både en viss 
erfarenhet och kunskap krävs för att kunna skapa ett möte som ger välbefinnande och lindrar 
lidande hos patienten.
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INLEDNING

Att få diagnosen bröstcancer innebär början på en vårdprocess med många vårdmöten. Själva 
sjukdomen i sig kan innebära mycket lidande, ett så kallat sjukdomslidande. Kvinnorna 
utsätts för stora påfrestningar. Det är därför viktigt att vårdpersonalen har kunskap om hur 
mötet ska ske för att undvika att ett vårdlidande uppstår. Valet av ämne för denna studie föll 
sig naturligt då båda författarna kände ett intresse för kvinnor med bröstcancer och hur de 
upplever vården. Med denna studie vill författarna belysa ämnet för att öka sin kunskap och 
för att kunna använda den i sitt kommande yrkesliv. 

Författarna i studien har valt att fokusera på hur kvinnorna har upplevt hela vårdprocessen 
under sjukdomen. För att göra resultatet tydligt kommer författarna till självbiografierna att 
benämnas med ”kvinnorna” och författarna till denna studien med ”författarna”.

BAKGRUND

Bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och under 2010 blev 7917 kvinnor 
diagnostiserade i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Detta innebär att var tionde kvinna riskerar 
att drabbas av bröstcancer under sin livstid. Cancer uppstår när det blir ett fel i celldelningen 
och efter en tid bildas en klump av celler, en tumör, som senare går att se eller känna. Det
finns godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Den godartade tumören kan inte 
växa igenom annan vävnad eller sprida sig till andra organ medan den elakartade tumören har 
den förmågan samt att den kan sprida sig till blod och lymfkärl och bilda nya tumörer, 
metastaser. Det finns flera former av bröstcancer, den vanligaste formen uppstår i bröstens 
mjölkgångar men cancer kan också uppstå i bröstens bindväv, mellan mjölkkörtlarna. Risken 
att utveckla bröstcancer kan bero på flera orsaker och de mest betydande riskfaktorerna har ett 
samband med de kvinnliga könshormonerna. Faktorer som påverkar är exempelvis tidig 
menstruation, ingen graviditet, användning av östrogenläkemedel och sent klimakterium.
Bröstcancer beror till fem till tio procent av ärftliga orsaker och den ärftliga bröstcancern
uppkommer ofta tidigt, redan i trettioårsåldern (Sköld-Nilsson, 2011). 

Symtom och diagnos
Den vanligaste anledningen till att kvinnor uppsöker sjukvården är att de upptäcker symtom 
från brösten såsom knölar, ömhet, värk eller att det kommit vätska från bröstvårtan. Kvinnans 
bröst är normalt mer eller mindre knöliga och det kan därför vara svårt att avgöra vad som är 
onormalt (Järhult & Offenbartl, 2006). Hälften av alla bröstcancerfall upptäcks när kvinnorna 
genomgår mammografiundersökning. De förändringar som upptäcks utreds genom så kallad
trippeldiagnostik, dvs. att patienten får genomgå tre olika undersökningar. Det första som görs 
är en klinisk bedömning, där läkaren undersöker brösten, dess form och färg. Därefter utförs 
en mammografiundersökning där röntgen används för att se om det finns något som avviker.
Skulle förändringar upptäckas tas ett vävnadsprov från det misstänkta cancerområdet, vilket
är den sista delen i trippeldiagnostiken. Med hjälp av en nål sugs cellerna ut och det kan då 
fastställas vilken typ av tumör det är. För att kunna välja lämplig behandling måste läkaren 
också fastställa hur stor tumören är och hur den växer (Sköld-Nilsson, 2010). Den kliniska 
undersökningen och mammografiundersökningen kompletterar varandra, detta eftersom det 
som inte upptäcks vid mammografiundersökningen kan komma fram vid den kliniska 
undersökningen och tvärtom. Som ett komplement till mammografin används ultraljud. Med 
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hjälp av dagens ultraljud kan diagnos lättare ställas. Dels kan tumörerna skiljas från 
vätskefyllda blåsor, dels kan tumörerna mer ingående bedömas (Bergh et al., 2007). 

Behandling och dess biverkningar
För att behandla bröstcancer används i första hand kirurgi och med hjälp av tidig diagnostik 
kan man idag göra ett relativt skonsamt ingrepp. Är det små cancertumörer så görs en 
bröstbevarande kirurgi där enbart den delen som är drabbad tas bort. I vissa fall kan hela 
bröstet behöva tas bort och det är då flera olika faktorer som kan leda till en så kallad 
komplett mastektomi. Det kan bero på tumörens storlek, var den är belägen i bröstet samt 
bröstets storlek. Efter operation ges ibland kompletterande behandling, adjuvant behandling, 
Det kan vara i form av strålbehandling, antiöstrogen och cytostatika (Järhult & Offenbartl,
2006). Flera utav behandlingarna kan ge biverkningar i form av trötthet, håravfall, illamående, 
hudbesvär, infektioner och ont i kroppen. Tröttheten som upplevs beror dels på att cancern i 
sig tar mycket kraft samt att själva behandlingen med cellgifter, strålning, mediciner och 
omfattande kirurgi påverkar kroppen i stor utsträckning (Strang, 2004). Tröttheten beskrivs i 
Tighe, Molassiotis, Morris och Richarsdson (2011) som ett vanligt symtom som starkt 
påverkar personligheten och det sociala nätverket. Tröttheten blir en överväldigande 
upplevelse och att återgå till arbetet ses som en utmaning. McCann, Illingworth, Wengström, 
Hubbard och Kearney (2009) har i sin studie undersökt hur kvinnor upplever behandlingen. 
Flera beskriver att biverkningarna är så pass omfattande att de överväger att avsluta 
behandlingen och då framförallt den hormonella behandlingen.

Psykiska reaktioner
I samband med en bröstcancerdiagnos är det normalt att känna sig nedstämd. Däremot är det 
viktigt att skilja på nedstämdhet och depression eftersom depression har bestämda kriterier. 
Det är svårt att definiera hur många som drabbas av depression i samband med bröstcancer 
eftersom resultat från studier varierar kraftigt (10-55%). Även ångest är en normal reaktion 
som kan uppkomma då personen utsätts för påfrestningar i samband med sjukdomen. 
Ångesten kan uttryckas på många olika sätt, exempelvis hjärtklappning och sömn- och 
koncentrationssvårigheter. Ångesten brukar avta då kvinnan fått information och 
behandlingen påbörjats (Bergh et al., 2007). So et al. (2009) hävdar att bröstcancer och dess 
behandling har en stor negativ påverkan på det psykiska välbefinnandet. Främst upplever
kvinnorna med bröstcancer ångest och depression. 

Vårdrelation
Vårdande relationer kan uppstå i det vardagliga livet mellan människor i allmänhet. 
Vårdrelationen mellan patient och vårdare skiljer sig dock från den naturliga relationen. Den
professionella relationen präglas av att vårdaren har ett engagemang för patienten och att det 
finns en öppenhet från vårdarens sida. Vårdaren behöver reflektera över vad som händer i 
relationen och vårdandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

I Wiklund (2003) beskriver Fredriksson (1999) och Kasén (2002) att vårdaren har ett ansvar 
genom att vara tillgänglig för patienten men samtidigt måste också patienten vilja ta emot 
hjälpen. Wiklund (2003) menar att relationen bygger på att både patienten och vårdaren visar 
varandra tillit och respekt samt att vårdaren bemöter patienten. Den som har störst ansvar och 
makt är vårdaren och vården utgår från att patienten ska uppleva ett välbefinnande och inte 
lidande. Om inte vårdaren bemöter patienten med respekt kan det orsaka ett onödigt lidande.
För att vårdprocessen ska fungera är vårdrelationen mellan vårdaren och patienten en viktig 
del. I vårdrelationen ges patienten möjlighet att uttrycka sina behov och problem, vilket leder 
till att patienten kan känna sig trygg och ges möjlighet till utveckling.
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I Dahlberg et al. (2003) beskriver Travelbee (1971) att hinder kan uppstå som gör att det blir 
svårt att skapa en vårdande relation mellan vårdare och patient. Det kan exempelvis vara att 
tiden inte räcker till för att uppnå detta. Det kan också vara att vårdaren känner sig osäker 
inför patienten och att relationen därför blir lidande. Lilliehorn, Hamberg, Kero och Salander 
(2009) belyser att den goda vårdrelationen uppkommer när det finns en bra relation med 
vårdpersonalen. Det är också viktigt att få ha samma personal och att vara välinformerad om 
sin behandling. Det framkommer att möten med vårdgivare som ger respekt, engagemang och 
positiv anda är till stor hjälp för att motverka patientens sårbarhet. Sker behandlingen på ett 
respektlöst sätt är det svårt för patienten att känna sig delaktig i sin sjukvård. 

Vårdande möten
Oavsett vårdrelationens längd är det viktigt att vårdande möten skapas. Mötet som sker 
mellan patient och vårdare är tänkt att stödja patientens hälsoprocesser. Ögonkontakt anses 
leda till att kontakten mellan människor stärks och personerna kommer närmare varandra. Att 
istället vända bort blicken gör att mötet inte känns lika trovärdigt. En stressad eller 
oengagerad vårdare gör att välbefinnandet hos patienten blir lidande. Vårdaren har genom sin 
kunskap och kompetens ett ansvar för att alla möten som sker ska bli vårdande. I mötet är det 
viktigt att känna av var gränsen går för patientens integritet och det innebär att patienten 
bestämmer närheten till vårdaren. Som vårdare är det viktigt att vara professionell i sitt 
förhållningssätt till patienten. Det är då viktigt att vara helt och hållet närvarande i mötet. För 
patienten blir det ett behagligt och tryggt möte som inte känns inövat utan istället skapat för 
just den stunden (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdpersonalens roll
Vårdpersonal är enligt lag skyldig att bedriva sjukvård så att den uppfyller kraven på god 
vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose trygghet för patienten. 
Vården ska vara lättillgänglig och främja kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Respekt ska visas för patientens självbestämmande och integritet och vården ska så långt det 
är möjligt utformas i samråd med patienten. Vården ska även bygga på kontinuitet. Målet för 
hälso- och sjukvård är därmed vård på lika villkor och respekt för människors lika värde och 
den enskilda människas värdighet (SFS, 1982:763).

Tidigare forskning
Cancerdiagnosen beskrivs som en stor chock, både fysiska och emotionella svårigheter 
uppkommer (Palmadottir, 2010). Enligt Greenslade, Elliott och Mandville-Anstey (2010) 
anser kvinnor med bröstcancer att det är nödvändigt att få stöd från vänner, familj och hälso-
och sjukvård för att klara av att hantera sjukdomen och vardagen. Även Palmadottir (2010) 
beskriver liknande fenomen och att vissa upplever en brist på detta stöd. Det är då främst en 
brist på förståelse och det känslomässiga stödet som saknas i vårdrelationen. I en studie av 
Lilliehorn, Hamberg, Kero och Salander (2009) beskrivs patienternas erfarenheter av 
sjukvården. En del patienter tycker att sjukvården fungerar på ett bra sätt och att de känner sig 
delaktiga i sin behandling men det finns också en negativ sida av sjukvården. De patienter 
som upplever att personalen inte har tid fick känslan att vara utestängda från sjukvården. 

Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2009) menar att patienter vill bli behandlade individuellt 
och med respekt. Vårdpersonalen ska inte enbart vara fokuserad på de fysiska symtomen som 
kan uppstå utan även på psykologiska och känslomässiga känslorna som kan komma fram. 
Det framkommer även att patienterna känner en trygghet i att vårdpersonalen tar sig tid för att 
lyssna om det behövs och att inga frågor är överflödiga.
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Greenslade, Elliott och Mandville-Anstey (2010) beskriver vikten av att känna sig väl 
förberedd inför vad som komma skall. Mer än hälften av deltagarna i studien beskriver att de 
känner sig tillräckligt informerade om vad de kan förvänta sig av behandling och symtom, 
medan resterande deltagare upplever denna information som otillräcklig. Vissa deltagare 
beskriver att informationen är tillräcklig men att den ibland tas upp i fel sammanhang då 
patienten inte är mottaglig. 

Vid sökningar i databaser är det forskning om upplevelser kring bröstcancer som dominerar. 
Det visade sig vara svårt att hitta forskning som belyser hur kvinnor med bröstcancer 
upplever möten med vårdpersonal. Författarna vill därför skaffa sig mer kunskap för att sedan 
kunna ha det i åtanke vid möten med patienten. Författarna vill även att annan vårdpersonal 
ska kunna ta del av studien och få den kunskap som kan vara till hjälp för att vårdrelationen 
ska utvecklas till ett välbefinnande för patienten. 

TEORETISK REFERENSRAM

Vårdvetenskapen används för att utforska och bilda kunskap om vårdandet. Det räcker inte att 
veta hur olika behandlingar och procedurer går till. För att kunna vårda behövs även kunskap 
om vad som görs och varför det görs (Wiklund, 2003). Vårdvetenskapen utgår från att 
människan är mångdimensionell och består av kropp, själ och ande som bildar en enhet, med 
det menas att människan alltid är detta samtidigt, det är inget som kan tas bort. För att förstå 
människan kan man inte isolera personen från omvärlden (Eriksson, 1986, 1987a, 1987b, 
1994, 2001b, refererad i Wiklund, 2003). Dahlberg et al. (2003) påtalar att vårdvetenskapen 
har ett patientfokus som innebär att patienten har sitt egna perspektiv på hälsa, ohälsa, 
livssituation och på vårdandet. För att försöka förstå kvinnor med bröstcancer och deras 
upplevelse av möten med vårdpersonalen har författarna valt att fokusera på följande 
vårdvetenskapliga begrepp: välbefinnande och lidande.

Välbefinnande
Välbefinnandet är en känsla hos individen och utgår från personens livsvärld. Det är svårt att 
ta fram objektiva kriterier för välbefinnande eftersom det är personens inre erfarenheter och 
därmed unikt för varje individ (Wiklund, 2003). Välbefinnande och lidande kan förekomma 
samtidigt och behöver inte stå som två ytterligheter (Dahlberg et al., 2003). En person som 
har tydliga tecken på sjukdom kan ändå uppleva välbefinnande. Det kan exempelvis bero på 
att personen är medveten om sin sjukdom och har accepterat den (Wiklund, 2003).

Lidande
Målet för all vård är att lindra eller förhindra lidande (Dahlberg et al., 2003). Lidandet berör 
hela människan och omfattar kroppsliga, psykiska och andliga sidor. Lidandet kan göra att 
människan känner sig ensam och personens tankar om sig själv förändras. Även tankar som 
tomhet, övergivenhet och meningslöshet kan uppkomma (Kristoffersen & Breievne, 2005). 
Lidandet handlar både om synliga symtom och om inre processer som starkt påverkar 
människan (Wiklund, 2003). Det förekommer tre olika sorters lidande. Det första är 
livslidandet som finns hos alla människor och påverkas av livssituationen. Det andra är 
sjukdomslidande som orsakas av sjukdom eller annan ohälsa. Det kan dels vara symtom som 
smärta, som ger upphov till lidandet, dels känslor som ensamhet som skapar lidande. 
Vårdlidande är det tredje lidandet som kan uppkomma i samband med vård och behandling
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(Dahlberg et al., 2003). Detta kan omedvetet uppkomma om vårdaren inte reflekterar över sitt 
handlande eller har bristande kunskap (Eriksson, 1994, refererad i Dahlberg et al., 2003). 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och var tionde kvinna riskerar att 
drabbas av bröstcancer under sin livstid. Kvinnans bröst är normalt mer eller mindre knöliga 
och det kan därför vara svårt att avgöra vad som är onormalt. Hälften av alla bröstcancerfall 
upptäcks när kvinnorna genomgår mammografiundersökning. Risken att utveckla bröstcancer 
kan bero på flera orsaker och de mest betydande riskfaktorerna har ett samband med de 
kvinnliga könshormonerna. För att behandla bröstcancer används i första hand kirurgi och 
efter operation ges kompletterande behandling i form av strålbehandling, antiöstrogen och 
cytostatika. Flera av behandlingarna kan ge biverkningar i form av trötthet, håravfall, 
illamående, hudbesvär, infektioner och värk vilket kan påverka personligheten och det sociala 
nätverket. 

För att dessa kvinnor ska få en så god vård som möjligt är vårdrelationen en viktig del. 
Vårdrelationen mellan patient och vårdare skiljer sig på många sätt från det naturliga 
vårdandet och bygger framförallt på tillit, respekt och tillgänglighet. Det finns flera hinder 
som kan innebära att vårdrelationen inte utvecklas till något positivt. Tidigare forskning har 
visat att vissa kvinnor som drabbats av bröstcancer upplever att vårdrelationen utvecklas till 
något positivt, medan andra känner precis tvärtemot. Vårdpersonalen behöver känna till vilka 
faktorer som påverkar vårdrelationen och dess utveckling. Eftersom bröstcancer är en så pass 
vanlig sjukdom är det troligt att allmänsjuksköterskor någon gång kommer i kontakt med 
denna patientgrupp. Det har visat sig vara en brist på kunskap inom ämnet och författarna vill 
därför med denna studie skaffa sig ytterligare kännedom om vad som kan påverka 
vårdrelationen. Denna kunskap kan användas i mötet med patienten. En ambition är att även 
annan vårdpersonal ska kunna ta del av denna studie och använda kunskapen. Möten och 
bemötanden sker ständigt mellan vårdgivare och patient och därför är det viktigt att fundera 
över sitt förhållningssätt till andra. Författarna har valt att fokusera på frågeställningen: Vilka 
faktorer påverkar vårdrelationen i mötet med patienten/kvinnan?

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever möten med 
vårdpersonalen.

METOD

Eftersom syftet med studien var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever möten 
med vårdpersonalen valdes en kvalitativ ansats där självbiografier utgjorde datamaterialet. 
Kvalitativ ansats inom omvårdnadsforskning utgår från att tolka, beskriva, förklara och få en 
förståelse för människans egen upplevelse av världen. Forskaren försöker alltid tolka 
materialet som ny kunskap och strävar efter en helhetsbild (Forsberg & Wengström, 2008). 
Självbiografier ansågs ge en bra bild hur personer upplever hälsa, ohälsa, lidande och vård 
samt hur de upplever världen eller delar av den, de är en slags livsberättelse. Materialet i 
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böckerna kunde analyseras för att på så sätt kunna ta del av hur en människa i ett visst skede i 
livet erfar den situationen (Dahlberg, 1997, refererad i Dahlborg Lyckhage, 2006). Studien 
utgick från ett induktivt synsätt, med det menas att fakta samlades in utifrån sitt 
problemområde för att sedan sammanföras till nya begrepp och teorier (Forsberg & 
Wengström, 2008).

Datainsamling
LIBRIS nationella bibliotekskatalog användes för att söka efter relevant litteratur som 
motsvarade studiens syfte. Eftersom studien var tidsbegränsad ansågs det viktigt att relativt 
snabbt få tag på material, därför gjordes sökningarna i närliggande biblioteks databaser. 
Sökordet som användes var ”bröstcancer” samt SAB-klassifikationen (bibliotekens 
klassifikation av böcker) Lz som enbart inkluderar självbiografier. Sökningen gjordes först i 
hela LIBRIS katalog och det resulterade i 30 träffar. Därefter avgränsades sökningen till 
Linnéuniversitetets bibliotek vilket resulterade i tolv träffar. Böcker som var skrivna för mer 
än tio år sedan valdes bort, då återstod fem böcker. Böckerna granskades överskådligt utifrån 
studiens syfte och inklusions- och exklusionskriterier och fyra böcker valdes därför ut. Den 
femte valdes bort eftersom den var skriven av en anhörig. Flera av böckerna var utlånade och 
söktes därför upp på stadsbiblioteket i Växjö med hjälp av en bibliotekarie som hittade 
ytterligare två böcker. Dessa motsvarade studiens syfte samt inklusions- och 
exklusionskriterier och fick därför ingå i studien. 

Urvalsförfarande
Författarna valde ett strategiskt urval och Forsberg & Wengström (2008) beskriver att ett 
strategiskt urval sker genom att välja ut material som kan berätta mycket om 
forskningsfrågan. I ett strategiskt urval är det vanligt att en liten grupp undersöks, därför valde 
författarna denna urvalsmetod. Genom att skapa urvalskriterier för studien sätts gränser för 
vilka som ska inkluderas och varför. Urvalet ska dela vissa egenskaper, till exempel att de 
genomgår eller har genomgått upplevelse om det som författaren vill ta reda på.

Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara självbiografier. De skulle vara skrivna de 
senaste tio åren eftersom författarna ville få en bild av hur det såg ut i nuläget och de skulle 
vara skrivna av kvinnor. För att minimera missförstånd som kan uppstå då böckerna inte är 
skrivna på modersmålet valdes endast böcker som var skrivna på svenska. Svenska böcker 
valdes även för att författarna ville begränsa sig till den svenska sjukvården. 
Exklusionskriterierna var att det inte skulle vara en anhörig som skrivit boken. Kvinnorna 
skulle enbart drabbats av bröstcancer och inte av någon ytterligare sjukdom. För att inte ha 
förutfattade meningar om böckerna skulle ingen av författarna till studien ha läst böckerna 
tidigare. Då sökningarna gjordes framkom det att ingen av författarna hade läst någon av 
böckerna. 

Analys
Kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004). Denna analys 
fokuserar på att tolka och granska texter och används bland annat inom 
vårdvetenskapen(Lundman och Graneheim, 2008). Dahlborg-Lyckhage (2006) beskriver att i 
berättelser finns både ett manifest och ett latent innehåll. Författarna till denna studie valde att 
fokusera på det manifesta vilket innebär det synliga som texten handlar om. Analysprocessen 
börjar med att texterna läses igenom flera gånger för att kunna få en förståelse för helheten. 
Analysprocessen är sedan uppdelad i fyra olika steg där det första steget är att plocka ut 
meningsenheter. Meningsenheten beskrivs som en meningsbärande del av texten och kan 
bestå av ord, meningar eller textstycken. Andra steget är att korta ner meningsenheterna, 
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kondensera, utan att det väsentliga tas bort. Detta görs för att materialet ska bli mer 
lättöverskådligt. Utifrån de kondenserade meningsenheterna bildas koder som kortfattat 
beskriver dess innehåll. Slutligen så sammanförs liknande koder till lämplig underkategori 
som sedan sammanförs till kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att ingen data 
som svarar på syftet får plockas bort för att det är svårt att hitta en lämplig kategori. Data får 
inte heller hamna mellan två kategorier eller i två eller flera kategorier.

Alla böckerna lästes först igenom en gång av båda författarna och meningar eller stycken som 
svarade på syftet antecknades, detta för att få en överblick av vad böckerna handlade om. 
Därefter kontrollerades anteckningarna och meningsenheter plockades ut som sedan 
kondenserades och kodades. Författarnas olika meningsenheter jämfördes för att se om det 
fanns likheter och skillnader och det framkom då att det mesta var lika. Även koderna 
jämfördes och då författarna hade valt samma kod inkluderades den. Vid olika koder 
diskuterades vilken som bäst stämde överens med syftet och kunde därefter inkluderas. 
Författarna valde att plocka ut meningsenheter, kondensera och koda var för sig för att sedan 
tillsammans jämföra och bilda kategorier. Detta resulterade i nio underkategorier och tre 
kategorier. 

Tabell 1. Exempel på analys
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet
Kod Underkategori Kategori

Det vänliga ansiktet log mot 
mig och jag kände mig stärkt 
och tacksam. (Andersson, 
2004, s. 19)

Ansiktet log och 
jag kände mig 
stärkt och 
tacksam. 

Ger 
styrka 

Förmågan att 
förmedla 
energi

Förmågan att 
stödja i ett 
vårdande 
möte

Det är inte min vänliga 
omsorgsfulla läkare. Den här 
läkaren ser mig knappt. Han 
bryr sig inte om vem jag är. 
Han vill inte veta allt jag gått 
igenom. (Tiger, 2010, s. 33)

Läkaren ser mig 
knappt, bryr sig 
inte om vem jag 
är.

Ingen 
empati 

Bristande 
förmåga att 
vårda

Vårdens 
olika 
ansikten

Etiska överväganden
I Helsingforsdeklarationen (2008) beskrevs det att nyttan med forskningen måste överväga 
riskerna. Eftersom studien grundade sig på självbiografier som redan var publicerade för 
allmänheten ansåg författarna att det därmed uppfylldes. Eftersom det var kvinnorna själva 
som skrev böckerna ansåg författarna till studien att de hade gjort det av fri vilja. Meningen 
med studien var att återge kvinnornas berättelse så sanningsenligt som möjligt för att inte 
riskera att de förolämpades. Det var även viktigt att inte utesluta någon data för att även här 
kunna återge kvinnornas upplevelser så korrekt som möjligt. Böckerna lästes av båda 
författarna för att undvika att resultatet tolkades på olika sätt. Författarna har varit öppna och 
medvetna om sin förförståelse för att inte tolka resultatet på ett felaktigt sätt och därmed dra 
felaktiga slutsatser. 

RESULTAT

Analysen resulterade i tre olika kategorier med nio underkategorier: Vårdens olika ansikten, 
balanserad förmåga att vårda, obalanserad förmåga att vårda och bristande förmåga att 
vårda. Förmågan att skapa ett vårdande möte, förmågan att bry sig om och vara 
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tillmötesgående, förmågan att vara närvarande i stunden, förmågan att ge trygghet och 
förmågan att kommunicera icke-verbalt. Förmågan att stödja i ett vårdande möte, förmåga att 
trösta och förmågan att förmedla energi. 

Vårdens olika ansikten
Balanserad förmåga att vårda
Flera gånger beskrev kvinnorna att vårdpersonalen hade en positiv inställning och attityd till 
vårdandet. En kvinna tog upp att hon påverkades av hur vårdpersonalen var. Hade de en 
positiv attityd kunde det överföras på kvinnan så att hon fick samma känsla. Hade 
vårdpersonalen en gång visat en positiv attityd till kvinnorna påverkade detta kommande 
möten. Vårdpersonalen beskrevs ofta som glada och visade på många olika sätt att de kände 
glädje inför mötet med kvinnorna. En kvinna beskrev hur vårdpersonalen sken upp när de såg 
henne. På några ställen i böckerna fanns det beskrivet att humor användes som ett redskap i 
mötet mellan vårdpersonalen och kvinnorna. Genom att skoja om vissa saker som egentligen 
var ganska allvarliga lättades stämningen upp. 

Läkaren skojar med mig om vilken komplicerad patient jag är! Åh vad vi skrattar. (Målevik, 
2010, s. 20)

Obalanserad förmåga att vårda
Kvinnorna i böckerna berättade att de ibland kunde känna att vårdpersonalen hade ett sätt att 
bemöta dem som upplevdes överdrivet. En kvinna beskrev att vårdpersonalens vänlighet 
kunde bli för mycket. Kvinnan hade svårt att avgöra om det var äkta medlidande eller om det 
var ett sätt att visa att de tyckte synd om henne. Hon kunde även få känslan att vårdpersonalen 
betedde sig på det sättet enbart för att hon hade en sjukdom som kunde leda till döden. På 
samma sätt beskrev en annan kvinna att mötet med vårdpersonalen kunde innehålla för 
mycket glädje. Hon hade svårt för att få samma känsla i situationen hon befann sig i. 

Bristande förmåga att vårda
Det finns några gånger beskrivet att kvinnorna kände en oro och ovisshet i mötet med 
vårdpersonalen. En kvinna beskriver att hon under en mammografiundersökning kände sig 
osäker. Vårdpersonalen som skulle ta hand om henne blev aldrig nöjd med hur kvinnan stod 
och ingenting verkade bli bra. Detta skapade en osäkerhet och oro för kvinnan som undrade 
vad anledningen till problemen egentligen var. På samma sätt beskrev en annan kvinna att 
hon inte kände sig bekväm i en situation då det verkade som om vårdpersonalen inte visste 
vad de höll på med. Eftersom vårdpersonalen visade upp sin osäkerhet så pass tydligt 
påverkade detta även kvinnan. En annan kvinna tog upp att hon blev väldigt orolig då 
personalen dröjde med att komma in till henne på salen. De dröjde kvar utanför och stod där 
och pratade medan kvinnan målade upp scenario om att de nu skulle lämna negativa besked, 
därför var de tvungna att samla sig och prata ihop sig innan de gick in till henne. 

Inne på rummet tycker jag mig höra läkaren och sjuksköterskan samtala utanför dörren. Vad 
fan kommer dom inte in för, tänker jag med stigande panik. (Nyberg, 2008, s. 26)

Flera kvinnor skildrar hur de blev behandlade på ett ovärdigt sätt. Det kunde handla om att 
vårdpersonalen inte tog sig tid till att engagera sig i vem de var och deras situation. En kvinna 
beskrev att vårdpersonalen visade ett ointresse i att veta vad hon hade gått igenom, och i en 
situation beskrev hon även att vårdpersonalen inte visade någon empati. Kvinnan upplevde 
också hur en läkare var opsykologisk då denne sa till henne att de flesta som drabbas av 
sjukdomen blir friska men att de inte visste hur det skulle gå för henne. Det fanns situationer 
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där kvinnorna kände sig förbisedda, de kunde känna sig ledsna och förtvivlade men 
vårdpersonalen gjorde allt för att ignorera det. Det fanns beskrivet som en avsaknad av 
medkänsla, inget utrymme för några tröstande ord eller något extra utöver det som skulle 
sägas. I en situation fanns beskrivet att vårdpersonalen inte lät en kvinna ta emot ett 
telefonsamtal. Detta gjorde henne mycket besviken, som om vårdpersonalen inte hade någon 
känsla och inte tog hänsyn till hennes behov.

Många kvinnor hade upplevelsen av att känna sig osynliga. Det var särskilt vid möten med 
vårdpersonalen, det kunde kännas rutinmässigt när vårdpersonalen utförde sina 
undersökningar och inte såg kvinnan. Mycket gick bara på rutin och det skulle ske fort. Vissa 
i vårdpersonalen hade svårt för att se hela människan och koppla ihop kropp och själ, detta 
ledde till att kvinnorna kunde känna sig som ett objekt vid vissa undersökningar. En kvinna 
fick upplevelsen av att känna sig osedd när vårdpersonalen förklarade något utan att titta på 
henne. Något som framgick var att kvinnorna kunde uppleva att vårdpersonalen utövade
makt. Särskilt uppkom denna känsla när det var rond och läkaren med team samlades runt 
sängen, kvinnan kände sig väldigt liten i den situationen. Kvinnorna kunde ibland känna att 
vårdpersonalen inte visade någon respekt och tänkte ibland för mycket på sig själva och ville 
visa upp att de klarade att göra en viss undersökning. De brydde sig inte alls om att kvinnorna 
for illa och blev lidande, de tänkte bara på det medicinska. 

Nu var jag trött. Först i efterhand blev jag arg för att de låtit mig ligga och plågas i flera 
timmar. Men sköterskan ville inte ge sig. (Nyberg, 2008, s. 13). 

Förmåga att skapa ett vårdande möte
Förmågan att bry sig om och vara tillmötesgående
Kvinnorna i böckerna skildrar flertalet gånger hur mycket vårdpersonalen verkade bry sig om 
dem. Kvinnorna beskrev att de kände att vårdpersonalen visade en sådan omsorg och omtanke 
för dem. Omtanke kunde vara i form av en klapp på armen eller någon som gav en kram. Det 
handlade även om att vårdpersonalen frågade hur det gick för kvinnorna och hur de kände sig. 
Det kunde handla om enbart en liten kort mening som gjorde att kvinnorna kände att 
vårdpersonalen intresserade sig för dem. Det visade sig även att vissa kvinnor kände att 
vårdpersonalen inte enbart såg till de fysiska problemen som fanns utan även de psykiska.

Min läkare ringer och frågar hur jag mår både i såren och själen. (Målevik, 2011, s. 12)

Det framkom i böckerna att kvinnorna upplevde vårdpersonalen som vänliga och trevliga. Här 
kunde det handla om att en sköterska gav ett sådant intryck eller att de hade ett bemötande 
som ansågs vänligt och trevligt. Flertalet gånger framkom det även att vårdpersonalen var 
underbar. Det beskrevs också att vårdpersonalen var snälla i sitt bemötande. Antingen genom 
att ha ett röstläge som kvinnorna tolkade som snällt, eller genom att vårdpersonalen såg snäll 
ut. 

Förmågan att vara närvarande i stunden
I böckerna framkom det på flera olika sätt hur vårdpersonalen skapade vårdande möten med 
kvinnorna. Det kunde dels beskrivas som att vårdpersonalen visade en äkta närvaro i mötet 
med kvinnorna. Det beskrevs då som att vårdpersonalen hade en förmåga att veta precis vad 
som behövde göras för stunden. Vanligtvis fanns det beskrivet att vårdpersonalen inte sa 
något speciellt för att visa sina närvaro. Om kvinnan var ledsen och förtvivlad så visade 
vårdpersonalen att de fanns där för henne utan att på något sätt tränga sig på. Detta kunde 
även beskrivas som att vårdpersonalen hade en förmåga att vänta in kvinnan. Genom att hålla 
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om kvinnan och låta henne gråta ut så visade vårdpersonalen att de fanns där för att hjälpa 
kvinnan och att hennes känslor var det viktigaste just då. Vårdpersonalen kunde även visa sin 
närvaro genom att på olika sätt visa sina känslor och på så sätt visa att de blev berörda av 
stunden. Vårdpersonalen hade en förmåga att vara väldigt lyhörda för vad kvinnan kände och 
visade på så sätt en stor empati. De visade även på olika sätt att de hade förståelse för kvinnan 
och var en medmänniska. 

När jag börjar gråta håller hon om mig, lägger armen runt mina axlar och säger lågmält att 
doktorn väntar. Inget mer. Bara detta. Bara precis detta som jag allra mest behöver. En arm 
runt mina axlar. (Thunberg, 2006, s. 263)

Förmågan att ge trygghet
Det framkom tydligt att kvinnorna kände en trygghet i mötet med vården och vårdpersonalen. 
Det kunde vara att vårdpersonalen gav ett tryggt intryck utan att behöva säga någonting, 
exempelvis kunde ett tryggt handslag inge förtroende. På flera ställen beskrevs att trygghet 
kunde infinna sig med en gång i mötet med vårdpersonalen, det var som om vårdpersonalen 
utstrålade en trygghet i hur de betedde sig.

Jag kände på en gång en sådan trygghet med Susanna och det var otroligt viktigt för den 
fortsatta behandlingen. (Andersson, 2004, s. 21) 

Det kunde beskrivas hur vårdpersonalen valde att vara väldigt öppna inför kvinnan. En läkare 
läste alltid in kvinnans journal på diktafonen medan hon satt kvar i rummet. Kvinnan tolkade 
detta som att läkaren ville visa att det inte fanns några hemligheter, utan att kvinnan själv 
skulle få se att hon fick veta allt som rörde henne och hennes sjukdom. På så sätt ingav det en 
slags trygghet. Att få komma i kontakt med vården och känna att någon tog sig tid för deras 
sjukdom och besvär beskrevs som en trygghet. De kände då att någon brydde sig och att de 
var i trygga händer. Trygghet kunde även upplevas när kvinnorna kände att de kunde visa sina 
känslor för personalen och fick tillfälle att gråta ut. Avslutningsvis beskrev kvinnorna hur bra 
de blev omhändertagna och hur mänsklig vårdpersonalen var inför kvinnorna vilket också 
skapade en trygghet i mötet. 

Förmågan att kommunicera icke-verbalt
Flera av kvinnorna beskrev hur mycket den icke-verbala kommunikationen påverkade dem. 
Det var framförallt kroppsspråket som gjorde att kvinnorna upplevde vårdpersonalen på olika 
sätt. Flera av kvinnorna hade en förmåga att överdrivet tolka allt som sades eller gjordes. Det 
handlade om att varje liten rörelse eller paus i samtalet tolkades till antingen något positivt 
eller negativt. En kvinna beskrev hur känselspröten ständigt var utfällda för att kunna samla in 
information om sådant som skulle kunna påverka dem. Det kunde handla om att 
vårdpersonalens kroppsspråk studerades noggrant av kvinnorna i ett försök att lista ut om det 
var ett negativt eller positiv besked som väntade. Det kunde också handla om att 
vårdpersonalen hade ett visst röstläge som kvinnorna tolkade som antingen bra eller dåligt. En 
kvinna beskrev hur hon tyckte att läkarens röst lät glad och att hon därför fick känslan av att 
beskedet som läkaren skulle lämna var positivt. Det kunde även handla om att vårdpersonalen 
dröjde med att svara på en fråga eller svarade svävande, kvinnorna reagerade då med en gång 
och misstänkte att ett negativt besked skulle lämnas. Den icke-verbala kommunikationen 
handlade också om att kvinnorna fick ha ögonkontakt med vårdpersonalen och hur skönt det
kunde kännas. Det fanns även beskrivet hur mycket ett leende ansikte betydde. Slutligen
kunde även kroppsspråket få kvinnorna att känna sig i vägen och vårdpersonalen gav intryck 
av att vara besvärade över att behöva ta hand om dem.
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En sval kvinnlig läkare hälsade torrt på mig. Inget leende, ingen värme. Hon ställde 
rutinmässiga frågor och jag svarade med skälvande stämma. // Det var inget som hon sa men 
hennes minspel sade mer än tusen ord. (Andersson, 2004, s. 10) 

Förmågan att stödja i ett vårdande möte
Förmåga att trösta
Kvinnorna tog flera gånger upp att vårdpersonalen hade en god förmåga att trösta dem när det 
behövdes. Det fanns beskrivet att tröst kunde ske på flera olika sätt. En kvinna beskrev hur 
vårdpersonalen kom in till henne för att säga något och upptäckte då att hon satt och grät. Hon 
satte sig då hos kvinnan och höll om henne för att trösta. Detta sätt att trösta fanns även 
beskrivet av andra kvinnor. För en annan kvinna kunde tröst innebära att vårdpersonalen satte 
sig ner hos henne och klappade henne på kinden. Ett tredje sätt att bli tröstad beskrevs av en 
kvinna som tar upp att hon blev tröstad av att få prata med vårdpersonalen på telefon. 
Kvinnan hade innan telefonsamtalet känt en stark oro inför allt som skulle hända och var 
orolig över hur familjen skulle klara av helgen som väntade, därför sökte hon kontakt. 
Vårdpersonalen som talade med henne förklarade på ett lugnt sätt och med värme vad som 
skulle hända och tröstade kvinnan. Tack vare detta samtal så kände kvinnan att hon och 
familjen lättare klarade av helgen. 

Förmågan att förmedla energi
I böckerna fanns det flera gånger beskrivet att vårdpersonalen gav kvinnorna styrka och kraft 
att klara av svåra situationer. En kvinna tog upp att hon kände sig stärkt av vårdpersonalens 
sätt att vara. Det kunde handla om hur vårdpersonalen bemötte kvinnorna. De visade att de 
skulle göra allt för att hon skulle bli frisk och kvinnorna kände sig då stärkta av detta. En 
annan kvinna beskrev hur vårdpersonalen på olika sätt uppmuntrade henne till att fortsätta 
kämpa. Genom att de fick till en bra blandning av skratt och kramar, peppning och tröst kände 
kvinnan ett bra stöd. Vid de tillfällen då kvinnorna fick negativa besked som exempelvis 
handlade om ett återfall var det vanligt att de bröt ihop och tänkte att det inte längre fanns 
något att kämpa för. Vårdpersonalen lyckades då vända kvinnorna och uppmuntrade dem till 
att tänka positivt. De påtalade att det inte alls behövde vara kört och hur många som hade 
klarat sig trots flera bakslag. 

- Det är kört för mig nu, sa jag. - Nej, det är det inte alls! sa sköterskan med eftertryck.
(Nyberg, 2008, s. 41)

DISKUSSION

I studiens resultat framkom det att kvinnorna upplevde mötet med vårdpersonalen både 
positivt och negativt. Ett viktigt fynd i studien var att vårdpersonalen visade äkta närvaro som 
gav trygghet hos kvinnorna. Det framkom även hur viktig den icke-verbala kommunikationen 
och kroppsspråket var i mötet. Det framkom även att kvinnorna upplevde att vårpersonalen 
gav dem styrka och kraft för att klara av svåra situationer. Dessa fynd är att betrakta som 
viktiga faktorer som kan påverka en vårdrelation med kvinnor som är drabbade av 
bröstcancer. 

Metoddiskussion
Författarna valde att använda sig av en kvalitativ ansats eftersom det ansågs bäst kunna 
besvara studiens syfte. En kvantitativ metod valdes bort eftersom studien fokuserade på 
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upplevelser. Självbiografier ansågs kunna ge en bra bild av hur kvinnorna upplevde mötet 
med vården. Dahlberg (1997, refererad i Dahlborg-Lyckhage, 2006) beskriver att biografier 
kan användas för att ta reda på hur människor uppfattar världen. Genom att analysera 
biografier ges möjlighet till att få fram detaljerade beskrivningar av hur människor upplever 
sin vardag. Detta anses därför kunna utgöra ett bra material i ett vetenskapligt syfte. För att ta 
fram lämpliga biografier satte författarna upp inklusions- och exklusionskriterier. Författarna 
ville ha en bild av nuläget och eftersom det hela tiden sker en utveckling och förändring i 
vården inkluderades böcker som var skrivna de senaste tio åren. Hade äldre böcker 
inkluderats kunde resultatet tills viss del blivit annorlunda men då hade resultatet inte heller 
speglat nuläget. Ett annat inklusionskriterie var att böckerna skulle vara skrivna på svenska, 
dels för att minimera riskerna för missförstånd och dels för att författarna ville få en inblick i 
den svenska vården. Ett exklusionskriterie var att böckerna inte skulle vara skrivna av en 
anhörig. Detta för att författarna ville ha en bild av kvinnans egna personliga upplevelser för 
att kunna besvara syftet. Detta hade inte kunnat uppfyllas om någon annan skrivit boken, 
perspektivet hade blivit annorlunda. Ingen av författarna skulle ha läst böckerna tidigare, 
eftersom det var viktigt att kunna se på materialet med nya ögon samt för att inte ha 
förutfattade meningar. 

Eftersom studien var tidsbegränsad ville författarna inom kort tid få tag på material och därför 
gjordes sökningar efter självbiografier endast i närliggande biblioteks databaser. Därmed fick 
författarna mer tid till att läsa böckerna och sätta sig in i kvinnornas situation. Hade 
författarna haft mer tid till studien kunde en mer omfattande sökning gjorts i hela Sverige och
urvalet av böcker kunde därmed blivit annorlunda. Det begränsade urvalet av böcker skulle 
kunna ses som en svaghet i studien eftersom det kunde funnits mer material i andra böcker 
som svarade bättre på studiens syfte. Författarna hade svårt för att hitta böcker som stämde 
överens med uppsatta kriterier, endast fyra böcker hittades och inkluderades vid sökning i 
databasen Libris. Därför valde författarna att vända sig till bibliotekarien för hjälp med att 
hitta fler böcker. 

Författarna såg flera fördelar med att välja självbiografier istället för att göra en
intervjustudie. Genom böckerna fick författarna tillgång till kvinnornas innersta känslor, 
tankar och upplevelser. Eftersom författarna var oerfarna av att intervjua kunde det ha varit 
svårt att få kvinnor att öppna sig på samma sätt som i böckerna och även med tanke på att 
bröstcancer kan vara väldigt känsligt för kvinnor. Dessutom var kvinnorna en patientgrupp 
och författarna hade då behövt söka etiskt tillstånd vid lokal eller regional etisk kommitté 
(Forsberg & Wengström, 2008). Detta hade tagit för lång tid eftersom studien var 
tidsbegränsad. Ibland kände författarna att de ville ställa följdfrågor för att få mer förståelse 
för kvinnornas upplevelser. I vissa av böckerna framkom det exempelvis att ”personalen var 
underbar” men de beskrev inte vidare på vilket sätt det påverkade dem. Detta skulle kunna ses 
som en svaghet i studien eftersom författarna inte har haft möjlighet till att ställa följdfrågor 
och på så sätt inte fått ett lika ingående resultat. 

Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Denna 
analys var särskilt bra då stora mängder material skulle analyseras och tolkas. I analysen 
valde författarna att fokusera på det manifesta, öppna, innehållet i texterna. Hade författarna 
däremot utgått från det latenta, dolda, innehållet i texten hade det krävts tolkning på en högre 
nivå. Författarna ansåg att det kändes säkrare att fokusera på det manifesta innehållet eftersom 
författarna inte hade använt sig av analysmetoden tidigare. Författarna valde att ta ut 
meningsenheter och kondensera och koda dessa var för sig. För att sedan skapa 
underkategorier och kategorier tillsammans. Genom att jämföra och diskutera det som 
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författarna enskilt kommit fram till framkom att böckerna tolkats på samma sätt och detta 
stärkte resultatet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det olika sätt att beskriva trovärdigheten inom 
kvalitativ och kvantitativ forskning. Begreppen som används inom kvalitativ forskning är 
trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet handlar om att resultatet beskriver 
det som var avsett att beskrivas. Författarna har noggrant försökt beskriva urval och 
analysarbete för att läsaren ska ha möjlighet att bedöma trovärdigheten i studien. Även genom 
att presentera citat ges läsaren ytterligare möjlighet att bedöma trovärdigheten. Pålitligheten
handlar om att forskaren reflekterar över och diskuterar hur materialet kan tolkas. Genom att 
båda författarna läste alla böckerna och gjorde delar av analysen tillsammans så ökar 
pålitligheten i resultatet (ibid). När författarna jämförde meningsenheterna sågs vissa 
skillnader i vad som hade tagits ut. Hade författarna istället valt att dela upp böckerna kunde 
dessa meningsenheter gått förlorade. Överförbarhet handlar om hur resultatet kan föras över 
till andra grupper eller situationer (ibid). Även om studien berör hur kvinnor med bröstcancer 
upplever mötet med vården tror författarna att kunskapen i studien kan användas både i 
liknande sammanhang och där patienterna har drabbats av andra sjukdomar.

Resultatdiskussion
Kvinnorna upplevde positivt bemötande från vårdpersonalen. Om vårdpersonalen var glada 
och positiva smittade det av sig på kvinnorna. Liknande resultat finns beskrivet i Drageset, 
Lindstrøm och Underlid (2009) som påpekar att ett gott skratt gav styrka. Genom att försöka 
vara på gott humör kunde kvinnorna lättare hantera sjukdomen och hålla svåra tankar ifrån 
sig. I självbiografierna framkom det att det inte krävdes speciellt mycket från vårdpersonalen 
för att mötet skulle bli positivt. Det positiva bemötandet var ett enkelt och viktigt redskap i 
den vårdande relationen. Samtidigt framkom det i studien att vissa kvinnor upplevde ett 
överdrivet positivt bemötande och att det istället fick en negativ påverkan. Liknande resultat 
har inte hittats i andra studier. Det valdes ändå att lyftas fram eftersom det ansågs vara av 
värde att ha kunskapen i åtanke i mötet med patienten. Dahlberg och Segesten (2010)
beskriver hur viktig närvaron är för att kunna möta patienten på rätt sätt. 

Resultatet visade att flera kvinnor kände att vårdpersonalen hade ett dåligt bemötande. Det 
visade sig att kvinnorna kände sig åsidosatta och att vårdpersonalen ignorerade dem. 
Vårdpersonalen hade inte tid att ge något extra och nonchalerade dem. Resultatet styrks i 
Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Erikssons (2004) studie där kvinnorna beskrev att
vårdpersonalen inte visade något intresse för deras situation. Kvinnorna upplevde även att 
vårdpersonalen inte hade tillräckligt med tid för dem. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 
en stressad eller oengagerad vårdpersonal påverkar patientens välbefinnande negativt. 
Dahlberg et al. (2003) beskriver också att vårdrelationen kunde bli lidande om tiden utgjorde 
ett hinder. 

Det visade sig att vissa kvinnor kunde känna sig som objekt och behandlade på ett ovärdigt 
sätt. Samtidigt upplevde andra kvinnor det motsatta, att vårdpersonalen såg till hela 
människan. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) påpekade i sin studie 
att kvinnorna inte kände sig behandlade på ett mänskligt sätt. De fick känslan av att vara en i 
mängden och allt fokus låg på deras diagnos. Vårdvetenskapen bygger på att människan är en 
enhet och består av kropp, själ och ande (Eriksson, 1986, 1987a, 1987b, 1994, 2001b 
refererad i Wiklund, 2003). Vårdpersonalen har ett ansvar att vara tillgänglig för kvinnorna 
och göra vårdandet till ett positivt möte, samtidigt måste kvinnan vilja ta emot hjälpen 
(Fredriksson, 1999; Kasén, 2002 refererad i Wiklund, 2003). 
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Resultatet beskrev att vårdpersonalen visade omtanke. De visade att de brydde sig om 
kvinnorna, frågade hur de hade det och gav dem en kram när det behövdes. Saares och 
Suominen (2005) har i sin studie visat på likande resultat. Kvinnorna kände att 
vårdpersonalen tog hand om dem och de kände att de var i goda händer. De upplevde även att 
de kände sig mindre ensamma när vårdpersonalen visade omtanke. Flera gånger sågs det att 
vårdpersonalens sätt att visa omtanke inte krävde stor ansträngning och det lilla kunde öka 
välbefinnandet för kvinnorna. Wiklund (2003) menar att vårda och bry sig om människor ses 
som ett naturligt beteende och det är nödvändigt för människans utveckling. 

I resultatet framkom det att vårdpersonalen visade närvaro i mötet med kvinnorna. De beskrev 
att vårdpersonalen hade en förmåga att se kvinnan och veta vad som behövde sägas. De 
visade även att de fanns där för kvinnan och att de hade tid att vänta in henne. Detta bekräftas 
i Saares och Suominens (2005) studie. Kvinnorna kände att de blev behandlade av 
vårdpersonalen på ett närvarande sätt och det ansågs viktigt. Att bli behandlad på detta sätt 
hjälpte kvinnorna att lättare klara av sjukdomen. Återigen framkommer det hur viktig
närvaron är för att vårdandet ska bli framgångsrikt. Här handlar det om en balansgång mellan 
att vara personlig utan att bli privat (Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund (2003) menar att 
när en människa lider är det viktigt att vårdaren är tillgänglig och närvarande. Dahlberg och 
Segesten (2010) menar att vårdaren måste hitta sitt personliga sätt att förhålla sig till 
omvärlden. Att vara närvarande i det vårdande mötet handlar inte enbart om det verbala utan 
även om det som kroppsspråket säger. Mycket av kommunikationen sker med ögonen, 
kroppshållningen och beröringen. Lehtinen (1991) refererad i Dahlberg et al. (2003) påtalar 
att vårdaren behöver ha en blick för att snabbt kunna få en uppfattning om patienten, denna 
förmåga kommer framförallt med erfarenheter. Dahlberg et al. (2003) skildrar hur viktigt det 
är att låta patienten få sin tid genom att vänta in och ha tålamod. 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde den icke-verbala kommunikationen på olika sätt 
både positivt och negativt. Thomsen, Pederson, Johansen, Jensen och Zachariae (2007) 
menade att främst den icke-verbala kommunikationen kunde ha en negativ inverkan. Genom 
att tolka vårdpersonalens kroppsspråk fick kvinnorna känslan av att något var fel innan 
vårdpersonalen gav den muntliga informationen, vilket kunde leda till minskat förtroende för 
vårdpersonalen. Även Drageset, Lindstrøm och Underlid (2009) menar att kvinnor mentalt 
förberedde sig för att det värsta skulle hända. I mötet med vårdpersonalen när besked skulle 
ges hade kvinnorna en förmåga att överreagera och kunde bara tänka att de skulle få negativa 
besked. Dahlberg et al. (2003) lyfter fram att vårdaren behöver reflektera över vad som 
händer i relationen och vårdandet. Vårdaren behöver även reflektera och värdera sin egen 
förförståelse för att den inte ska få ett allt för stort inflytande i vårdandet och därmed påverka 
patienten på ett negativt sätt. 

I resultatet beskrevs att vårdpersonalen gav kvinnorna styrka och kraft vid svåra situationer 
genom att visa stöd. De blev genom stödet stärkta och kunde tänka mer positivt. Elmir, 
Jackson, Beale och Schmied (2010) skildrade att kontakten med vårdpersonalen hjälpte
kvinnorna att känna sig stärkta och uppleva ett stöd. Vårdpersonalens stöd bidrog till att de
hittade styrkan i att fortsätta kämpa för sin sjukdom. Liknande resultat finns beskrivet i Saares 
och Suominens (2005) studie som menar att vårdpersonalen gav stöd till kvinnorna som 
upplevdes positivt och gjorde att de kunde känna sig väl omhändertagna. Dahlberg et al.
(2003) menar att den professionella relationen kännetecknas av att vårdaren har ett 
engagemang för patienten och att det finns en öppenhet från vårdarens sida. Målet med 
vårdandet är att lindra och förhindra lidande samt skapa en bra utgångspunkt för
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välbefinnande. Wiklund (2003) beskriver att vårdrelationen kan utformas på ett sådant sätt så 
att den kan ge både kraft och lindra lidande. Även här kan Fredriksson (1999) och Kaséns
(2002) teori beskriven i Wiklund (2003) användas, kvinnan måste vilja ta emot stödet för att 
vårdpersonalen ska kunna stötta.

Genom denna studie har författarna sett att det finns bristande kunskap i hur vårdpersonalen 
bemöter kvinnorna. Ett sätt att få tillgång till denna kunskap är att göra ytterligare studier som
berör ämnen som denna studie tagit upp. Vårdpersonalen kan sedan ta del av dessa studier och 
använda sig av kunskapen i det vårdande mötet. Eftersom studien är inriktad på en viss
patientgrupp kunde det vara intressant att jämföra med andra patientgrupper eller med 
patienter i allmänhet hur de upplever mötet med vårdpersonalen. 

Slutsats
Författarna har genom denna studie fått kunskap om vilka olika faktorer som påverkade mötet 
med kvinnor som var drabbade av bröstcancer. Denna kunskap kan användas i flera 
sammanhang där möten mellan vårdpersonalen och patient sker. Även om denna studie 
inriktat sig på kvinnor med bröstcancer och deras upplevelser tror författarna att även andra 
patientgrupper kan uppleva liknande saker. Oavsett sjukdom ska möten inom vården ske på 
ett värdigt sett. Därför tror författarna att all vårdpersonal kan ha nytta av att läsa studien och 
se vad som påverkar i mötet med patienten. Det som var viktigt i mötet var att vårdpersonalen 
tog sig tid och visade närvaro. Kvinnorna kände då att vårdpersonalen såg dem och en 
trygghet skapades. Något som också var viktigt var att vårdpersonalen hade en förmåga att 
läsa av varje unik situation och hantera den på lämpligt sätt. Författarna tycker att det mest 
intressanta i studien var att enkla och små detaljer kunde bidra till att kvinnorna upplevde ökat 
välbefinnande. Med tanke på detta drar författarna slutsatsen att många olika faktorer kan 
påverka mötet både positivt och negativt. Författarna anser att det är intressant att se hur 
kvinnorna blev bemötta på olika sätt och hur det påverkade vårdrelationen. Troligtvis krävs 
det både en viss erfarenhet och kunskap för att kunna skapa ett möte som ger välbefinnande 
och lindrar lidande hos patienten. 
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Bilaga 1

PRESENTATION AV SJÄLVBIOGRAFIERNA

Bröstresan
Boken handlar om Ulrika som är 45 år och jobbar som journalist. Hon lever ihop med sin man 
och sina tre barn. Vid en rutinundersökning får hon veta att hon drabbats av bröstcancer. Livet 
vändes upp och ner men fortsatte också som normalt. I boken får läsaren följa Ulrikas kamp 
mot sjukdomen (Palmcrantz, 2011). 

Cancer som resesällskap: Min uppmuntran till dig
Boken handlar om Maggie som är 46 år och i boken berättar hon om sina upplevelser av att 
drabbas av bröstcancer. Med boken vill Maggie visa hur bra det är att se positivt på tillvaron 
och hur viktigt det är att sätta mål och tänka framåt. Det är beskrivet hur hon upplever det 
psykiskt, som kvinna och i relationen till hennes man, familj och andra i hennes närhet 
(Målevik, 2011).

Jag vill leva…
Boken handlar om Monikas känslor efter att hon har fått ett bröstcancerbesked. Hon lever 
ihop med sin man och deras tre barn. Hon berättar om den hemska ovissheten i att inte veta 
hur det ska gå för henne, kommer hon få se när barnen växer upp? I boken får vi följa hennes 
långa kamp mot bröstcancern och hur hon hela tiden försöker hålla skenet uppe även i de 
mesta svåra situationerna (Tiger, 2010).

Mellan köksfönstret och evigheten, om kärlek vänskap och arbete.
Karin får en dag det ofattbara beskedet att hon har drabbats av ett återfall av sin bröstcancer. 7 
år tidigare fick hon genomgå både operation och behandling och nu börjar det om igen. Karin 
jobbar som journalist på Svenska dagbladet. Man får följa Karin och hennes förhållande till 
kärlek, vänskap och arbete, bröstcancern blir som en röd tråd. Karin lever ihop med sin man 
och de har en son (Thunberg, 2006).

När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? - att leva med bröstcancer.
Boken handlar om Anneli som drabbas av bröstcancer 1999. I boken berättar hon om livet 
både före och efter cancerbeskedet. Hon beskriver hur hon själv började söka information om 
sjukdomen men att hon bara fann litteratur som gjorde henne deprimerade, därför föddes idén 
till denna bok. Anneli lever ihop med sin man och sonen Viktor. Trots att sjukdomen flera 
gånger går emot henne så fortsätter hon kämpa (Andersson, 2004).

När livet rämnar
Eva var 43 år gammal när hon fick diagnosen bröstcancer första gången. Hon levde då ensam 
med två söner. När tre år hade gått och Eva trodde hon hade klarat sig drabbades hon av ett 
återfall. En personlig berättelse om tankar och känslor om hur det är att leva med bröstcancer 
(Nyberg, 2008).


