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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: I Sverige drabbas varje dag 15-20 kvinnor av bröstcancer. För de kvinnor som 

drabbas är det vanligt med starka känslor såsom ångest, rädsla och chock.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av 

bröstcancer.  

Metod: Denna studie har en kvalitativ ansats. Data har samlats in från fem självbiografier 

skrivna av kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Dataanalysen är gjord enligt Graneheim 

och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys.  

Resultat: Studien visar att kvinnor som drabbats av bröstcancer går igenom en mycket 

känsloladdad tid. Rädsla, tomhet och ångest är vanligt förekommande känslor. Under 

sjukdomstiden visar studien att goda relationer till familj, vänner, vårdpersonal och andra 

drabbade, har en avgörande roll för välbefinnandet. Dessutom framkommer det att 

information om sjukdomen skapar trygghet och lugn. Flera av kvinnorna beskriver att de fått 

nya perspektiv på livet efter att de fått diagnosen bröstcancer.  

Slutsats: Kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av bröstcancer är väldigt individuella. Det 

som får en kvinna att känna lidande kan få en annan att känna välbefinnande. Som 

sjuksköterska är det av stor vikt att känna till att varje människas livsvärld är unik och att 

vården måste anpassas därefter. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är en vanlig sjukdom som i Sverige drabbar mellan 15-20 kvinnor varje dag 

(Nystrand, 2012). De senaste åren har bröstcancer blivit något som allt fler hör talas om. De 

flesta människor känner någon som drabbats och har på så sätt en relation till bröstcancern. 

Sedan Rosa-bandet galan sändes för första gången år 2003, har bröstcancern även fått en egen 

TV-gala. Som blivande sjuksköterskor upplever vi att vår kunskap och förståelse kring 

kvinnors upplevelser efter att ha drabbas av bröstcancer är begränsad. Hur är det egentligen 

att få en sjukdom som skulle kunna leda till döden? Med denna studie vill vi utveckla våra 

kunskaper inom området och på så sätt vara bättre rustade när vi kommer ut i arbetslivet. 

Genom att ta del av kvinnors upplevelser från självbiografier, hoppas vi som 

allmänsjuksköterskor kunna bemöta och stödja kvinnor som drabbats av bröstcancer på ett 

mer vårdande sätt.  

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen och bara i Sverige får 

7000 kvinnor varje år beskedet att de drabbats av bröstcancer. De flesta av dessa kvinnor är 

medelålders eller äldre (Bergh et al., 2007). Cancer är ingen egen sjukdom, utan ett 

samlingsnamn på 200 olika sjukdomar (Einhorn, 2010). En av dessa cancersjukdomar är 

bröstcancer som i sin tur delas in i olika typer beroende på var i bröstet den uppstår. Den 

vanligaste typen är ductal bröstcancer som startar i bröstets mjölkgångar. Om cancern uppstår 

i mjölkkörtlarna kallas den lobulär cancer. I enstaka fall kan cancern även ha sitt ursprung i 

den bindväv som finns mellan mjölkkörtlarna (Nystrand, 2012). Normalt sker celldelningen 

på ett mycket kontrollerat sätt och styrs av cellens gener. När bröstcancer uppstår sätts denna 

perfekta balans ur spel och celldelningen sker ohämmat. När den ohämmade celldelningen 

pågått tillräckligt länge bildas en knöl som kallas tumör (Einhorn, 2010).  

 

Chansen att bli botad från bröstcancer varierar beroende på hur spridd cancern är. De senaste 

årtiondena har dock antalet kvinnor som överlever bröstcancer ökat. Till viss del beror detta 

på bättre behandling, men även ett ökat fokus på att upptäcka cancern i ett tidigt stadie genom 

tillexempel screening, har bidragit (Nystrand, 2012). Trots detta visar en studie gjord i 30 

europeiska länder mellan 1989-2006 att dödligheten i bröstcancer inte minskar lika mycket på 

platser där screening förekommer som på platser där screening generellt inte används (Autier 

et al., 2010).  

 

Symtom 

Klassiska sjukdomstecken på bröstcancer är en knöl i armhålan, hårt bröst, hudrodnad, 

indragningar i huden och blod eller vätska från bröstvårtan (Nystrand, 2012). Mindre vanliga 

men ändå förekommande symtom är smärta, förstorat bröst, förändrad struktur på bröstet eller 

att bröstet känns tjockare (Ericson & Ericson, 2008).  
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Diagnostik 

Oftast upptäcks förändringar i brösten av kvinnan själv eller i samband med 

mammografiscreening (Bergh et al., 2007). För att säkert kunna ställa diagnosen bröstcancer 

genomgår kvinnorna tre olika undersökningar. Först görs en klinisk undersökning där läkaren 

inspekterar brösten och lymfkörtlarna i armhålan samt på halsen genom att palpera med sina 

händer (Nystrand, 2012). Nästa steg innebär att patienten går igenom en 

mammografiundersökning samt i vissa fall även en ultraljudsundersökning.  Till sist görs en 

finnålspunktion där läkaren med hjälp av en spruta suger ut celler från den misstänkta 

tumören. Cellerna inspekteras sedan för att kunna ge en bild av om det rör sig om en elakartad 

eller godartad förändring (ibid). 

 

Behandling 

Kirurgi  

Kirurgi är den vanligaste behandlingen mot bröstcancer och kan se olika ut beroende på i hur 

hög grad tumören spridit sig. Antingen görs ett så kallat bröstbevarande ingrepp eller tas hela 

bröstet bort. Efter operationen görs en analys av den borttagna tumören som bland annat ger 

information om vilken tumörtyp det rör sig om samt i vilken utsträckning tumören är spridd 

(Ericson & Ericson, 2008; Nystrand, 2012).  

 

Kvinnors upplevelser efter att förlora ett bröst eller en del av ett bröst är väldigt varierande 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). Vissa kvinnor menar att det inte är en stor sak och 

att förlusten av bröstet inte påverkade deras självkänsla. En rekonstruktion av ett nytt bröst 

övervägs inte ens av dessa kvinnor. Andra anser sig förlora en stor del av sin sexualitet och 

kvinnlighet i samband med bröstoperationen. Dessa kvinnor menar att en rekonstruktion av 

bröstet är nödvändig för att kunna känna sig feminin och som sig själv igen (ibid).  

 

Strålbehandling 

Strålbehandling används för att minska risken för nya tumörer samt att döda de cancerceller 

som finns kvar efter det kirurgiska ingreppet (Nystrand, 2012). Vanligast är att 

strålbehandlingen ges lokalt mot området där tumören funnits. Behandlingen ges med relativt 

låg röntgendos och pågår under flera veckors tid (Ericson & Ericson, 2008). Vanliga 

biverkningar från strålbehandlingen är trötthet, håravfall, muntorrhet, illamående och 

hudreaktioner (Olsson, 2009).  

 

Hormonell behandling 

En stor andel av bröstcancertumörerna är hormonkänsliga vilket innebär att de är beroende av 

kvinnliga könshormoner (främst östrogen) för att kunna växa. Hormonberoende tumörceller 

behandlas med antihormoner som är ett läkemedel som minskar eller blockerar kvinnans 

östrogennivå och på så sätt minska risken för återfall (Ericson & Ericson, 2008; Nystrand, 

2012). Biverkningarna av hormonbehandlingen är vanligtvis lindriga (Nystrand, 2012). De 

vanligaste biverkningarna är värmevallningar, ledvärk, nattliga svettningar, kallsvettningar, 
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vaginal torrhet, viktökning, humörsvängningar och minskad sexlust (Ochayon, Zelker, Kaduri 

& Kadmon 2010).  

 

Cytostatika  

I de fall där tumören i bröstet är så stor eller växer på ett sådant sätt att det inte går att operera 

bort den direkt används cytostatika som cellhämmande läkemedel i syfte att krympa tumören 

innan operation. Cytostatika används också för att förebygga återfall av cancern, samt för att 

behandla cancer som spridit sig i kroppen (Nystrand, 2012). De vanligaste biverkningarna är 

trötthet, håravfall, illamående, dålig aptit och sköra slemhinnor (Wallberg, 2010). 

 

Enligt Frith, Harcourt och Fussell (2007) upplever många kvinnor stor oro och stress när de 

får beskedet om cytostatikabehandlingen. Anledningen är att behandlingen främst förknippas 

med håravfall. Många känner stor oro över att denna förändring kommer göra att de känner 

sig oattraktiva eller som en annan person. För många kvinnor är håret något speciellt, något de 

kan gömma sig bakom men också identifiera sig med. I och med håravfallet tror många att de 

endast kommer identifieras som personen med cancer. Alla kvinnor reagerar dock inte 

negativt. Vissa accepterar håravfallet och menar att det gett dem en ny chans att återupptäcka 

sig själva och kunna skapa ett nytt utseende (ibid).  

 

Tidigare forskning 

Det finns i dagsläget en hel del forskning om kvinnors upplevelser efter att ha drabbats 

bröstcancer. Mycket av denna forskning fokuserar endast på lidandet och studierna saknar 

ofta en beskrivning av kvinnornas upplevelser i sin helhet. De finns studier som berör 

välbefinnande i samband med bröstcancer, men dessa är få jämfört med antalet som berör 

lidandet.  

 

Att få bröstcancer är för de allra flesta en påfrestande händelse som ofta leder till ett 

känslomässigt kaos. Ångest, ilska, skuld och skam är vanliga känslor i samband med 

beskedet. Många kvinnor beskriver hur de ständigt söker en förklaring till varför just de 

drabbats (Beatty, Oxlad, Koczwara & Tracey, 2008; Bergh et al., 2007).  

 

Den mest påtagliga stressfaktorn för kvinnor som drabbats av bröstcancer är att få diagnosen, 

även om läkemedelsbiverkningarna samt de praktiska delarna såsom undersökningar och 

behandlingar också är väldigt stressande (Urcuyo, Boyers, Carver & Antoni, 2005). En studie 

visar att kvinnorna även stöter på många svårigheter i sin vardag till följd av bröstcancern. De 

största svårigheterna är biverkningar från behandlingen, förändrad syn på den egna kroppen, 

stressreaktioner och svårigheten att hantera kontakten med andra människor (Beatty et al., 

2008). Enligt Vilhauer (2008) upplever många kvinnor som drabbats av bröstcancer stress på 

grund av osäker kroppsbild, försämrat sexliv och oro kring effekten av hur stressen påverkar 

deras sjukdom. Stressen grundar sig ofta i rädslan att dö, förlust av framtiden och rädslan för 

sjukdomsförsämring. 

 

Trots att upplevelsen av bröstcancer är stressande och splittrande kan vissa patienter betrakta 

erfarenheten av att drabbas av bröstcancer som positiv (Urcuyo et al., 2005). Patienter som 

upplever detta berättar om en ökad känsla av mening, större andlighet, närmare relation med 

andra och en förändring i vad som prioriteras i livet (ibid). Andra positiva erfarenheter som 
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vissa kvinnor upplevt är nya perspektiv, en ökad inre styrka, större uppskattning av livet och 

att prioritera sig själv i högre grad (Beatty et al., 2008). Vissa kvinnor upplever att 

bröstcancern har haft ett positiv inflyttande på deras personliga utveckling och mentala hälsa 

(Mols, Vingerhoets, Willem-Coebergh & Poll-Franse, 2009). Studien visar även att 

tillfredställelsen med livet är signifikant högre för kvinnor som överlevt sin bröstcancer i tio 

år, jämfört med den friska populationen (ibid). 

 

I arbetet som sjuksköterska ingår att ge patienter bästa möjliga vård i form av information och 

stöd såväl emotionellt som praktiskt (Ochayon et al., 2010). Enligt Vilhauer (2008) är kvinnor 

med bröstcancer ofta i behov av emotionellt stöd, även om behovet av stöd varierar från dag 

till dag.  En annan studie visar att vissa kvinnor upplever informationen kring sin behandling 

som bristfällig och känner stor osäkerhet, oro och rädsla inför hur behandlingen kommer 

påverka just dem (Frith et al., 2007). Vissa kvinnor anser också att informationen kring 

sjukdomens bieffekter och hur de kommer påverka kvinnans vardagliga liv är bristfällig 

(Beatty et al., 2008). Genom att studera kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av 

bröstcancer önskar författarna av denna studie få en bättre förståelse för vilka behov dessa 

kvinnor har och på så sätt ge kvinnorna bättre förutsättningar att kunna hantera sin sjukdom.    

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien är baserad på ett vårdvetenskapligt synsätt med livsvärlden i fokus. Vårdvetenskap är 

den vetenskap som beskriver och analyserar vårdandet med patienten i fokus och med målet 

att stärka och stödja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen är till för att 

utveckla och skapa kunskap som hjälper vårdare att tydligare se, tolka och hantera den 

mångsidiga verkligheten i den kliniska vården (Wiklund, 2003).  

 

Livsvärlden är den verklighet vi lever i och verkligheten som vi upplever den (Wiklund, 

2003). Sjuksköterskor måste ha kunskap och förmåga att se individen som vårdas och hur 

denna person upplever sin sjukdom i ljuset av sin personlighet, livshistoria och livssituation 

(Dahlberg & Segersten, 2010; Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005). I studien kommer 

livsvärlden hos kvinnor som drabbats av bröstcancer att belysas. Det är oundvikligt att inte 

beröra lidande och välbefinnande när man betonar patienters livsvärld (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). 

 

Välbefinnande utgår från personens livsvärld och är en känsla som därför är både unik och 

personlig (Wiklund, 2003). Välbefinnande är en subjektiv upplevelse av hälsa. En person kan 

uppleva välbefinnande trots sjukdom eller hotande död (Eriksson, 1996). Det är med andra 

ord möjligt att vara i ett lidande och samtidigt uppleva välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 

En vårdrelation handlar om att skapa ett vårdande möte vilket ger välbefinnande. Detta möte 

sker mellan patienten och vårdaren och blir vårdande när de stödjer patientens hälsoprocess. 

Ett vårdande möte måste vara berörande och inbjudande men framförallt präglas mötet av en 

öppenhet och följsamhet inför patienten och dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Lidande innebär inte bara det observerbara lidandet utan är en inre process som ofta är en 

konsekvens av ett förlorat, hotat eller kränkt själv (Wiklund, 2003). Målet med vården är att 

lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg et al., 

2003). Som sjuksköterska ska man inte bara motverka komplikationer i samband med 
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sjukdom, vård och behandling utan även uppmärksamma patienters sjukdomsupplevelse och 

lidande (Kristoffersen et al., 2005). Genom sjuksköterskors kunskap om det lidande som 

kvinnor med bröstcancers upplever, kan de bemöta dessa patienters behov på ett så vårdande 

sätt som möjligt. Inom vårdvetenskapen finns tre typer av lidande; vårdlidande, livslidande 

och sjukdomslidande (Dahlberg et al., 2003). Vårdlidande förklaras ofta som det onödiga 

lidandet och innebär att någon upplever lidande orsakat av vården eller brister i vården. 

Livslidande förekommer i alla människors liv och innebär lidande i olika livssituationer. 

Sjukdomslidandet är det lidande som uppkommer i samband med sjukdom eller annan ohälsa 

(ibid).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år får 7000 kvinnor i Sverige beskedet att de drabbats av bröstcancer. Forskning visar 

att dessa kvinnor påverkas både fysiskt och psykiskt av sjukdomen. Sjuksköterskor träffar 

kvinnor med bröstcancer oavsett var de väljer att arbeta. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning står skrivet att sjuksköterskan har som uppgift att ”uppmärksamma och 

möta patientens sjukdomsupplevelser och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005). Trots detta finns det forskning som visar att 

kvinnor med bröstcancer upplever brister i bemötandet från sjukvården. Många kvinnor 

känner sig tillexempel inte tillfredsställda med den information de får från sjukvården (Beatty 

et al., 2008). Genom att i denna studie få ta del av kvinnors upplevelser efter att de drabbats 

av bröstcancer, vilket inkluderar både välbefinnande och lidande, vill författarna i framtiden 

leva upp till sjuksköterskans kompetensbeskrivning på ett mer korrekt sätt och där igenom få 

kvinnorna att känna sig väl bemötta i vården. En stor del av den forskning som finns idag 

fokuserar endast på lidande i samband med att kvinnor drabbats av bröstcancer. För att som 

sjuksköterska kunna bemöta kvinnor med bröstcancer på ett så lämpligt sätt som möjligt krävs 

även en kännedom om vad som får dessa kvinnor att känna välbefinnande. Följande 

frågeställningar önskar författarna få svar på i studien: Hur påverkas kvinnors upplevelser av 

välbefinnande och lidande när de drabbats av bröstcancer? Hur påverkar sjukdomen kvinnans 

livsvärld? 

 

SYFTE 

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

 

METOD 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av bröstcancer och 

därmed ansågs en kvalitativ ansats vara mest lämplig. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

utgår en kvalitativ ansats från att tolka och belysa upplevelser, vilket stämmer väl överrens 

med denna studies syfte. Den kvalitativa ansatsen ger också utrymme att undersöka de unika 

upplevelserna hos kvinnorna. Studiens vetenskapliga grund baserades på ett hermeneutiskt 

synsätt. Inom hermeneutiken är det viktigaste analysredskapet tolkning, och det handlar om 

att samla in data och analysera det som utgår från den mänskliga förståelsens villkor 

(Nyström, 2008).  
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Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes utifrån självbiografier skrivna av kvinnor som har eller har haft 

bröstcancer. Enligt Dahlberg Lyckhage (2012a) kan det vara lämpligt att använda sig av 

berättelser, såsom självbiografier, när upplevelser önskas studeras.  

 

För att söka lämpliga självbiografier valdes Libris nationella bibliotekskatalog. De sökord 

som användes var ”bröstcancer + biografi”, vilket gav 34 träffar. Två av de 34 funna 

självbiografierna var skrivna på engelska och dessa valdes bort. Av de resterande 32 träffarna 

var 21 självbiografier (bilaga 1) publicerade år 2000 eller senare. Av dessa 21 självbiografier 

valdes de tio självbiografier som fanns på universitetsbiblioteket ut. Dessa tio självbiografier 

granskades överskådligt utifrån inklusions- och exklusionskriterierna. De fem mest lämpade 

självbiografierna för studiens syfte valdes därefter ut (bilaga 2). 

  

Urvalsförfarande 

Studiens inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skriva av kvinnor som själva 

är, eller har varit, drabbade av bröstcancer. Endast självbiografier publicerade år 2000 eller 

senare inkluderades i studien då syftet var att eftersträva så aktuell data som möjligt för att 

studien skulle kunna appliceras i dagens vård. Studiens exklusionskriterier var böcker skrivna 

på andra språk än svenska. Detta för att minska risken för feltolkning på grund av att 

författarna inte känt sig säkra på språket. Kvinnorna skulle inte heller ha några andra kroniska 

sjukdomar utöver sin bröstcancer.  

 

 

Dataanalys 

I studien användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys (bilaga 3). 

Denna analys passar enligt Granheim och Lundman (2004) bra att använda vid just forskning 

inom sjuksköterskeprofessionen. Författarna valde ett manifest perspektiv. Innehållsanalysen 

inleddes med att författarna läste igenom alla valda självbiografier flera gånger och på så sätt 

fick en känsla av helheten. Efter detta plockades meningsbärande enheter ut som ansågs vara 

viktiga för studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenseras sedan för att kunna 

kodas och grupperas i olika kategorier. Kategorierna återspeglade det centrala budskapet i 

självbiografierna. Författarna valde att plocka ut meningsbärande enheter enskilt för att sedan 

jämföra dessa med varandra. Samtliga meningsbärande enheter från båda författarna 

kondenserades, kodades och kategoriserades sedan gemensamt enligt ovan beskriven metod 

(bilaga 4). 

  

Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att göra etiska överväganden innan man 

påbörjar en litteraturstudie. Denna studie har genomförts enligt de regler som finns skrivna i 

Helsingforsdeklarationen (2008), vilket bland annat innebär att forskning endast får 

genomföras om den grupp som är föremål för forskningen kan dra nytta av de resultat som 

framkommer. Eftersom författarnas mål med denna studie var att i framtiden bemöta kvinnor 
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som drabbats av bröstcancer på ett mer lämpligt sätt och på ett sätt som stämmer överens med 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning, anses detta krav uppfyllas. I Helsingforsdeklarationen 

(2008) står även skrivet att nyttan med den forskning som bedrivs måste överväga dess risker. 

I den här studien användes självbiografier som kvinnorna själva valt att publicera och därmed 

ansåg författarna att det inte fanns några etiska hinder med att använda materialet. I studiens 

resultat har kvinnornas upplevelser återgetts så korrekt som möjligt och författarna har inte 

undanhållit någon information. I arbetet med att läsa självbiografier och presentera dess 

innehåll har författarna fått en förståelse för att den egna förförståelse kan påverka hur texten 

tolkas. Hänsyn har tagits till detta för att inte riskera att resultatet präglats av egna 

värderingar. Samtliga självbiografier lästes av båda författarna för att på så sätt undvika att 

resultatet tolkades utifrån den egna förförståelsen.  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra kategorier med underkategorier. Kategorierna redovisas 

överskådligt i tabellen nedan.  

Kategori Underkategori 

En känsloladdad tid 

 

- Tankar och känslor inför bröstcancerbeskedet 

- Känslor inför och efter behandling 

- Tankar och känslor inför framtiden 

 

Vikten av goda relationer 

 

- Relationer främjar välbefinnande  

- Det vårdande mötets betydelse 

- Rädslan att överge barnen 

-Gemenskap med andra drabbade 

 

Informationens vikt 

 

-Information ger trygghet och lugn 

Sjukdom ger nya perspektiv 

 

 

 

En känsloladdad tid 

Tankar och känslor inför bröstcancerbeskedet 

Att få diagnosen bröstcancer innebar en stor förändring i kvinnornas livsvärldar. Samtliga 

kvinnor i studien beskrev det som en omtumlande och livsförändrande upplevelse att få 

beskedet att de drabbats av bröstcancer. Kvinnorna fick sitt bröstcancerbesket på olika sätt. En 

kvinna fick beskedet över telefon medan de andra fick beskedet personligen av läkaren. Trots 

att kvinnorna fick beskedet på olika sätt reagerade de väldigt lika. Många tankar och känslor 

framkom när kvinnorna fick beskedet. Känslorna pendlade mellan rädsla, ilska, tomhet, 

ångest, chock och panik. ”Känslorna växlade mellan förtvivlan och ilska.” (Andersson, 2004 

s.15).  
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Samtidigt som alla dessa känslor dök upp började kvinnorna också fundera på varför just de 

hade drabbats. ”Så varför just jag?” (Palmcrantz, 2011 s.29). Kvinnorna kände ovisshet, 

orättvisa och tomhet över alla obesvarade frågor. Frågorna skapade ett stort lidande då det inte 

fanns några direkta svar. En kvinna menade dock att genom att försöka söka svar på dessa 

frågor fick hon om inte svar i alla fall en slags mening i det som skedde, vilket underlättade 

hennes situation. 

 

Jag är övertygad om att när man i sin förtvivlan och vanmakt söker svar på varför det 

ofattbara händer, så hjälper det en framåt genom krisen att försöka hitta om inte 

svaret så åtminstone en mening med det som sker. (Nyberg, 2008 s.50).  

 

När beskedet om att kvinnorna drabbats av bröstcancer börjat sjunka in uppkom nya tankar 

och känslor. En av kvinnorna beskrev hur hon kände sig lurad av sin egen kropp och att hon 

inte längre kunde lita på den, vilket förorsakade ett stort lidande. ”Att jag inte längre kan lita 

på min kropp. Lurad är vad jag känner mig. Och rädd.” (Thunberg, 2006 s.132). De flesta av 

kvinnorna började även fundera på hur de skulle ta sig igenom sjukdomen. Några av 

kvinnorna beskrev att det ända som gällde var att kämpa för att överleva. Att ge upp var inget 

alternativ. ”Viljan att leva och kämpa påverkar utgången.” (Andersson, 2004 s.80). Några av 

kvinnorna lade stor vikt vid hur det positiva tänkande kunde påverka utgången. De menade att 

genom optimism, humor och skratt kom de långt och ökade sina chanser att besegra sin 

sjukdom. ”Överhuvudtaget är positivt tänkande läkande.” (Andersson, 2004 s.77). Av 

samma anledning var det också av stor vikt för kvinnorna att de umgicks med människor som 

var positiva och optimistiska.  

 

Känslor inför och efter behandling 

Kvinnorna beskrev att tiden innan behandlingen hade kommit igång var en av de mest 

känsloladdade och jobbigaste perioderna under sjukdomsförloppet. Oro och rädsla var vanligt 

förekommande känslor som skapade ett lidande inför den kommande behandlingen. Samtidigt 

som oron inför behandlingen var stor tyckte några av kvinnorna att det skulle bli skönt att 

äntligen komma igång med den. Det kändes bättre att genomgå behandlingen än att bara 

vänta. ”Känner mig lugnare än på flera dagar. Nästan som om jag ser framemot att gå dit. 

Komma igång, göra något. Inte bara gå och vänta och tänka och känna.” (Palmcrantz, 2011 

s.72). 

 

De kvinnor som blev behandlade med cellgifter tappade håret. Vissa av dessa kvinnor beskrev 

förlusten av håret som något psykiskt svårt och något som påverkade dem mycket. Att förlora 

håret innebar för många av kvinnorna en förlust av sin kvinnlighet och att de kände sig 

tvingade att dölja sitt huvud under en sjal. En av kvinnorna hade dock en helt annan 

upplevelse av att tappa håret. Hon upplevde detta som en bisak, och huvudsaken var att hon 

fick leva, om de så var med eller utan hår. ”Det kändes som en bisak det här med att tappa 

håret. Jag kanske skulle få leva, så vad spelade det för roll?” (Andersson, 2004 s.20). 
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För några av kvinnorna bedömdes det nödvändigt att operera bort hela bröstet. Reaktionerna 

och känslorna kring att behöva ta bort ett bröst var väldigt varierande. Några upplevde det 

som ett stort lidande och hade svårt att vänja sig vid den nya kroppen. När de förlorade sitt 

bröst beskrev de att de förlorade en del av sig själva och kände sig som en delad person. Detta 

skapade en känsla av att vara kvinna på ena sidan och en lite flicka på andra. Reaktionerna var 

dock inte lika starka för alla. En av kvinnorna upplevde istället en lättnad över att bröstet 

opererades bort då hon sågs det som en sjuk och oönskad kroppsdel som hon inte ville ha kvar 

på sin kropp. Att bli av med bröstet var ett steg i rätt riktning i kampen att bli frisk från 

bröstcancern.”Med en otrolig lycka kände jag det kala, tomma området som förut var Dolly 

Partonliknande. Jag var fri – äntligen!” (Andersson, 2004 s.45) 

 

Tankar och känslor inför framtiden 

Kvinnorna hade mycket tankar om framtiden och hur den skulle bli. Dessa tankar grundades i 

en oro över om de skulle överleva bröstcancern eller inte. Det var vanligt att det fanns en 

känsla av oro och rädsla på grund av ovissheten för eventuella återfall. Kvinnorna menade att 

rädslan minskade med tiden men alltid fanns kvar någonstans i bakgrunden. ”Jag tror att som 

cancerpatient får man leva med denna ständiga rädsla för återfall hela livet.” (Andersson, 

2004 s.101).  

 

Samtidigt som oron för framtiden var stor beskrev ändå flertalet av kvinnorna att de såg en 

ljuspunkt i framtiden.  Kvinnorna beskrev att de kände sig rustade att klara av att återgå till ett 

vardagligt liv.”Jag har resurser, jag klarar mig. Jag är en överlevare. Jag har gjort en 

cancerresa, och jag har kommit fram.” (Nyberg, 2008 s.145) 

 

Vikten av goda relationer 

Relationer främjar välbefinnande 

Relationer med familj och vänner var något som samtliga författare ansåg som stärkande och 

viktigt under sjukdomstiden. Överlag ansågs det som den största källan till välbefinnande 

under sjukdomstiden. Varför vänner och familj var viktigt fanns det olika åsikter om. En 

kvinna såg syskonen som ett bra bollplank att diskutera sjukdomen med, medan en annan såg 

gemenskapen med vänner och familj som något viktigt för att kunna tänka på annat än 

sjukdomen. Flertalet av författarna berättade att familj och vänner behövs för att ha någon att 

kunna skratta och glädjas med. ”Och så kunde vi skratta ihop, glädjas tillsammans. Å, det är 

detta jag behöver dig till, du vän”. (Thunberg, 2006 s.139). 

 

Att ha en partner vid sin sida var något som upplevdes som positivt för att klara av 

sjukdomen. Kvinnorna beskrev att partnern bidrog med mycket stöd i form av att bara finnas 

vid deras sida. Partnern gav också närhet och trygghet som var viktigt för att lindra det 

lidande som sjukdomen förde med sig. De kvinnor som inte hade någon partner under 

sjukdomstiden beskrev det som väldigt ensamt då de inte hade någon att luta sig mot i de allra 

svåraste stunderna. ”Man är ju ensam i det även om man har en partner, men det finns i alla 

fall någon som kan hålla om en, krama en och lindra ens ångest” (Nyberg, 2008 s.96). 
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Trots att samtliga kvinnor nämnde att relationer till släkt och vänner var något positivt för 

välbefinnandet menade vissa av kvinnorna att vänners försök till tröst också kunde upplevas 

som påfrestande. En av kvinnorna beskrev att det var svårt med närhet och kramar från vänner 

i de stunder hon inte orkade ta emot tröst. En annan kvinna upplevde en känsla av ilska och 

frustration när hennes mamma förgäves försökte trösta henne utan att lyckas. Det var vanligt 

att kvinnorna upplevde att deras anhöriga inte förstod deras situation. ”Du får inte se det så 

svart. Men hur fan ska jag kunna se det på något annat sätt? Jag blir arg på henne för att hon 

i sin egen förtvivlan säger fel saker fast hon vill så väl.” (Nyberg, 2008 s.45) 

 

Det vårdande mötets betydelse 

De flesta kvinnorna hade en överlag positiv syn på vården och vårdpersonalen. Kvinnorna 

beskrev ett professionellt bemötande och omhändertagande som bidrog till ett ökat 

välbefinnande. ”De var mycket bra och förtroendeingivande, lyckades lugna mig rejält.” 

(Nyberg, 2008 s.20). En av kvinnorna upplevde ett stort välbefinnande när hon fick veta att 

hon skulle få en egen sjuksköterska som skulle ta hand om henne varje gång hon kom för att 

få behandling. En annan kvinna beskrev en negativ sida av vårdrelationen och berättade om 

en läkares misslyckade försök till att trösta henne. Läkaren försökte övertala kvinnan om att 

hårförlusten inte skulle bli så dramatisk. Kvinnan upplevde läkaren som oförstående inför 

hennes bekymmer då läkaren själv hade långt och mörkt hår. Istället för att känna tröst kände 

kvinnan ilska över att någon som var frisk skulle försöka trösta henne som var allvarligt sjuk. 

 

Att inte bara känna närhet från vänner, utan även från vårdpersonalen visade sig vara viktigt 

för välbefinnandet. Kroppslig närhet i form av att sjuksköterskan höll om upplevdes som 

något positivt och lugnande. Närheten upplevdes som ett bevis på att vårdpersonalen kände 

empati och var intresserade av att hjälpa kvinnorna. ”Bara detta. Bara precis detta som jag 

allra mest behöver. En arm runt mina axlar.” (Thunberg, 2006 s.263) 

 

Rädslan att överge barnen 

När kvinnorna fick diagnosen bröstcancer uppkom en storm av känslor och tankar. En av de 

vanligaste tankarna men också absolut svåraste och jobbigaste var rädslan att behöva överge 

sina barn. ”Ändå är det den rädslan som överskuggar allt annat: Att jag ska dö ifrån mitt 

barn.” (Thunberg, 2006 s.125).  

 

När några av kvinnorna skulle berätta för sina barn om bröstcancern mötte de på svårigheter 

då de kände att de inte kunde hålla sina egna känslor i styr trots att de försökte. Kvinnorna 

ville berätta om sjukdomen på ett sätt som inte gjorde att barnen kände rädsla, samtidigt som 

de önskade vara ärliga och raka. ”Jag försökte hålla masken, men också vara ärlig, tala om 

vad jag kände och hur jobbigt det var, att jag inte kunde rå för allt gråtande, att det hör till 

sjukdomen.” (Nyberg, 2008 s.22) 

 

Efter att kvinnorna hade berättat för barnen ville de att barnen skulle få något roligt att tänka 

på istället för sjukdomen. De valde då att köpa saker som barnen länge hade önskat sig eller 

att göra aktiviteter med barnen som de inte gjort på länge. Flera av kvinnorna uttryckte även 
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stor oro inför barnens framtid. Oron grundades i oklarheten och osäkerheten inför hur barnen 

skulle klara sig utan sin mamma. Kvinnorna visste att barnen skulle gå igenom jobbiga 

perioder, och då behövs en mamma som kan stötta och visa vägen. ”Hjälpa och stötta honom 

genom de jobbiga tonåren. Försöka att styra honom i rätt riktning. Inte försvinna när han är 

som skörast.” (Andersson, 2004 s.15) 

 

Några av kvinnorna beskrev att det inte enbart sågs som en förlust för barnen att vara utan sin 

mor, utan även som en stor förlust för kvinnorna att inte få följa sina barn i deras uppväxt. Det 

som innan var självklart att de skulle vara med och uppleva var nu som bortblåst. Kvinnorna 

beskrev en rädsla inför att inte få se sina barn växa upp och sina barnbarn komma till världen. 

Det innebar ett stort lidande för kvinnorna att inte kunna föreställa sig den framtid de tidigare 

hade gjort. ”Tänk om, tänk om det faktiskt inte går bra? Tänk om jag inte får se mina killar 

växa upp! Jag kanske aldrig får bli en gammal tant med bilder på barnbarnen i 

vardagsrummet?” (Palmcrantz, 2011 s.19) 

 

Gemenskap med andra drabbade 

Flera av kvinnorna lade stor vikt vid den gemenskap som de fick med andra kvinnor som 

drabbats av bröstcancer. Att läsa och ta del av erfarenheter från kvinnor som överlevt 

bröstcancer sågs som positivt och stärkande. ”Att läsa böcker om människor som blivit friska 

från svåra sjukdomar ger också mycket styrka.” (Andersson, 2004 s.77). 

 

Kvinnorna upplevde det även som ett stort stöd att prata med andra kvinnor som var drabbade 

av bröstcancer. Dessa kvinnor hade en förståelse för de känslor och reaktioner som uppkom 

under sjukdomsförloppet. Kvinnorna menade att stödet skiljde sig från det stöd de fått från 

sina vänner och släktingar.   

 

Vilken lättnad det ändå är att prata med folk som har varit med om det, som vet vad 

alla de här jobbiga känslorna och allt man går igenom innebär. Det blir något annat 

är det stöd man har av familj och vänner. (Nyberg, 2008 s.64) 

 

Informationens vikt 

Information ger trygghet och lugn 

När kvinnorna fick diagnosen bröstcancer innebar det vanligtvis att en hel del frågor och 

funderingar kring sjukdomen uppkom. Dessa frågor och funderingar ledde till lidande i form 

av oro och stress om de inte besvarades. Informationen hade stor vikt i kvinnornas liv och 

kunde göra avsevärd skillnad för upplevelsen och känslorna kring sjukdomen. Majoriteten av 

kvinnorna beskrev hur informationen gav dem trygghet och minskad oro. ”Mycket är förstås 

befogat, men en del av oron kan faktiskt stillas med faktakunskaper.” (Nyberg, 2008 s.130).  
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Några av kvinnorna beskrev en oro över att bröstcancern skulle ha spridit sig till andra delar 

av kroppen. Genom information och fakta om sjukdomen blev kvinnorna lugnare och fick 

bättre förståelse för vad som egentligen var rimligt att vara orolig för och inte. 

 

Och så säger hon en sak som får mig lite lugnare. Att ett bröst är mjukt, och det är 

armhålan också. Där kan man ha tumörer utan att känna dem. Men satt de i skelettet 

skulle de göra ont och satt de i lungorna skulle de också störa på ett helt annat sätt. 

Känns lite bättre när jag lägger på. (Palmcrantz, 2011 s.47). 

 

Sjukdomen ger nya perspektiv 

Flera av kvinnorna beskrev att det fått nya perspektiv efter sin bröstcancerdiagnos. De 

upplevde en större tacksamhet till livet och till sina nära och kära. Kvinnorna beskrev att 

deras rädsla inför döden hade minskat jämfört med innan sjukdomen. Under sjukdomen 

utvecklade även flera av kvinnorna en ökad förståelse inför andra sjuka människor. ”Men 

man har lärt sig att ta vara på livet på ett bra sätt och vara tacksam för att man får vakna upp 

och göra det man skall.” (Rexroth, 2007 s.47). 

 

Kvinnornas tillvaro förändrades drastiskt i och med diagnosen. Många av kvinnorna beskrev 

att deras liv blev mer dyrbart nu när det hängde på en så skör tråd. Kvinnorna beskrev hur de 

försökte ta vara på varje dag på ett annat sätt eftersom de inte visste hur morgondagen skulle 

se ut. En av kvinnorna urskilde sig från de andra och menade att hon faktiskt såg sitt liv som 

mindre meningsfullt efter diagnosen. ”För mig blir livet inte viktigare eller mer värdefullt 

genom vetskapen att det tar slut. Snarare blir det mer meningslöst.” (Thunberg, 2006 s.9).  

 

Flera av kvinnorna menade att bröstcancern inte bara hade haft en negativ inverkan på deras 

liv utan även att en del positiva konsekvenser hade framkommit. Kvinnorna menade att dessa 

positiva aspekter inte hade framkommit utan bröstcancern. De nya perspektiven som nämndes 

var en känsla av att vara mer erfaren, ny livssyn och ökad medvetenhet om sig själv och sin 

dödlighet. ”Jag har blivit mer trygg i mig själv och känner ett lugn som jag tidigare saknat.” 

(Andersson, 2004 s.68). En av kvinnorna menar dock att det inte finns något som helst 

positivt i att bli drabbad av bröstcancer. Det går inte att se tillbaka på sjukdomen som något 

givande menade hon. ”Ett vet jag redan, att jag aldrig, aldrig någonsin, kommer att tänka 

tillbaka på den här sommaren som ”något positivt”.” (Thunberg, 2006 s.23). Några av 

kvinnorna beskrev även att deras sinnen och känslor hade utvecklats och stärkts i och med 

sjukdomen. ”Känslorna och mina sinnen har förstärkts sedan sjukdomen.” (Andersson, 2004 

s.59). 

 

DISKUSSION 

Studiens syfte är att genom en kvalitativ ansats belysa kvinnors upplevelser efter att ha 

drabbats av bröstcancer. I studiens resultat framkommer att kvinnornas livsvärld drastiskt 

förändras då de drabbas av bröstcancer.  Goda relationer och information främjar 
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välbefinnandet medan tankar och känslor inför bröstcancern och behandlingen skapar ett stort 

lidande för kvinnorna.  

 

Metoddiskussion 

Att göra en kvalitativ studie anses lämpligt med tanke på syftet att belysa kvinnornas unika 

upplevelser. Datainsamlingen har gjorts utifrån fem självbiografier. Enligt Dahlborg 

Lyckhage (2012b) är det lämpligt att använda sig av självbiografier när man önskar studera 

erfarenheter och upplevelser. Att använda självbiografier ger en detaljerad och innehållsrik 

data. Enligt Segesten (2012) är självbiografier baserade på författarens egna tolkningar av 

världen, vilket ger en ökad trovärdighet. Självbiografier ger direkt tillgång till primärkällan 

vilket är viktigt när man undersöker unika upplevelser. Att använda sig av primärkällor gör 

även att resultatets tillförlitlighet stärks. Svagheter med att använda sig av självbiografier är 

att de är offentligt publicerade, vilket kan innebära att kvinnorna kan ha undanhållit viss 

information som de inte önskat att allmänheten ska koppla till dem. Flera av kvinnorna i 

självbiografierna angav att de hade som avsikt att hjälpa andra i samma situation när de skrev 

sina självbiografier. Detta kan ses som en risk då självbiografierna kan belysa vissa delar mer 

än andra beroende på vad kvinnorna ser som lämpligt för andra drabbade att ta del av.  

 

Intervjuer kunde också ha varit lämpligt med tanke på studiens syfte. Fördelen med intervjuer 

är att det finns möjlighet till följdfrågor om så önskas (Forsberg & Wengström, 2008). 

Intervjuer anses dock vara för tidskrävande med tanke på studiens begränsade tidsram. 

Intervjuer medför att man bör göra en pilotstudie samt att allt material ska transkriberas, vilket 

tar lång tid (Patel & Davidson, 2003). Att genomföra intervjuer hade inte heller varit möjligt 

eftersom universitetet inte ger sin tillåtelse till att intervjua patienter på grund av den etiska 

problematiken. Det finns även en risk att intervjuer inte ger samma bredd innehållsmässigt 

som självbiografier. Ytterligare en svaghet med intervjuer är den risk som finns att viktig 

information går förlorad när kvinnorna förväntas berätta om sina personliga och intima 

upplevelser inför en okänd person. En ljudinspelning av intervjuer kan medföra att personen 

som intervjuas påverkas och inte ger spontana svar (ibid). Resultatet hade troligtvis blivit 

annorlunda om studien hade varit baserad på intervjuer istället för självbiografier. Ytterligare 

ett alternativ kunde varit att basera studien på artiklar. Detta alternativ valdes bort då de 

artiklar som hittades berörde ett kortare tidsintervall av sjukdomsperioden. Artiklar är 

dessutom sekundära källor som redan tolkats av en författare. Artiklarnas författare studerar 

och skriver utifrån sin egen förförståelse vilket kan påverka resultatet i artiklarna.  

 

Det skulle kunna ses som en svaghet att studien bygger på relativt få självbiografier som 

samtliga är hämtade från Universitetsbiblioteket i Växjö. Resultatet hade troligen blivit 

bredare och mer trovärdigt om fler självbiografier hade valts. Styrkan med att endast välja ut 

fem självbiografier som samtliga fanns på Universitetsbiblioteket, är att en större del av tiden 

kunde avsättas för att läsa och granska självbiografierna flera gånger. Detta gör att analysen 

blir mer noggrann och risken för feltolkning minskar.  

 

Sökningen av själbiografier avgränsades med inklusions- och exklusionskriterier. 

Självbiografier skrivna på andra språk än svenska exkluderades. En svaghet med detta är att 

det finns en risk att viktiga självbiografier går förlorade. En styrka är dock att författarna 

minskar risken för feltolkning vilket skulle kunna förekomma vid översättning. Anledningen 

till att självbiografierna skulle vara skriva av kvinnor som har eller har haft bröstcancer är för 

att beröra studiens syfte på lämpligt sätt. Det kan ses som en svaghet att det inte finns något 
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kriterier på hur gamla kvinnorna i de valda självbiografierna skulle vara, men genom att inte 

ha en begränsning ökade studiens mångfald. Ålderskriterier hade försvårat processen att hitta 

lämpliga självbiografier då urvalet redan var begränsat. En avgränsning i åldern skulle gett ett 

annorlunda resultat då kvinnorna troligtvis upplever bröstcancer olika beroende på var i livet 

de befinner sig.  

 

Inklusionskriteriet att självbiografierna skulle vara publicerade senare än år 2000 kan ses både 

som en svaghet och som en styrka. Många av de funna självbiografierna var skriva innan år 

2000 och mycket material blev därmed bortvalt. Det ses dock som en styrka att använda sig 

av så relevant och ny data som möjligt. För att studien ska kunna appliceras i dagens sjukvård 

och vara så trovärdig som möjligt, ses det som ett lämpligt kriterie att självbiografierna ska 

vara publicerade år 2000 eller senare. Fördelen med nya självbiografier är att den sjukvård 

kvinnorna får ta del av är mer lik dagens.  

 

För att analysera texten i självbiografierna valdes Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa innehållsanalys. Genom att författarna noggrant redovisar varje steg i analysarbetet 

ökar tillförlitligheten i studiens resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Författarnas förförståelse riskerar alltid att påverka studiens trovärdighet. Det som styrker 

trovärdigheten är att författarna försöker tygla sin förförståelse genom hela analysprocessen. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det ett kvalitetskrav att författarnas förförståelse 

redovisas så att läsaren kan få en uppfattning om tolkningens utgångspunkter. Författarna av 

denna studie har båda förförståelse av bröstcancer. Detta kan ha påverkat studiens resultat 

även om författarna försökt tygla den. En av författarna arbetar på en sjukhusavdelning dit 

kvinnor som opererats för bröstcancer kommer postoperativt. Den andra författaren har en 

släkting som drabbats av bröstcancer.  

 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att forskaren aldrig helt och hållet kan frigöra sig 

från sina förutfattade meningar och att det därför är viktigt att man diskuterar vilken betydelse 

denna förförståelse kan ha haft för resultatet. Under analysmetoden har författarna varit 

medvetna om sin förförståelse och försökt minska dess påverkan på analysen. Till att börja 

med lästes samtliga självbiografier enskilt igenom av båda författarna som var och en 

omedvetet läste utifrån sin personliga förförståelse. Då båda författarna granskat samma text 

och tagit ut meningsbärande enheter anses det minska risken för att viktiga enheter går 

förlorade. En annan fördel med att två författare tar ut meningsbärande enheter enskilt, är att 

varje persons egen förförståelse inte påverkar resultatet lika hög grad, vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) gör att studiens trovärdighet ökar. 

 

När författarnas meningsbärande enheter jämfördes visade det sig att de i stort sätt var 

identiska. Detta anses vara en styrka då det visar att båda författarna var överens om vilka 

meningsbärande enheter som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Författarna valde 

gemensamt ut de meningsbärande enheter som ansågs stämma bäst överens med studiens 

syfte för att sedan kondensera och koda dem tillsammans. Författarna diskuterade därefter 

vilka kategorier som skulle bildas utifrån vilka koder som hade skapats. Diskussionen mellan 

författarna anses vara en styrka då många viktiga frågor dök upp och problematiserades. 

Bland annat upplevdes en stor svårighet med att skapa kategorier på ett sådant sätt att de olika 

koderna endast passade in under en specifik kategori. Författarna upplevde ofta att en och 

samma kod passade in under flera olika kategorier, vilket Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) beskriver som ett ofta förekommande problem. Människors upplevelser är mycket 

sammanflätade och går inte alltid att dela in i en specifik kategori (Lundman & Hällgren 
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Graneheim, 2008). Med detta som grund anser författarna inte att det kan ses som en svaghet 

att det var svårt att dela in varje upplevelse i endast en kategori.  

 

Studiens resultat har berikats med citat från samtliga självbiografier. Författarna anser att 

detta ökar studiens trovärdighet. Citaten lyfter fram kvinnornas upplevelser och känslor som 

de är beskrivna av kvinnorna själva, vilket bevisar att författarna beskrivit det manifesta i 

texterna.  

 

Studien har en kvalitativ ansats baserad på självbiografier och dess resultat är inte överförbart 

då man studerat individuella upplevelser efter att ha drabbats av bröstcancer. Däremot kan 

resultatet gälla för fler kvinnor än i de som ingår i studien.  

 

Resultatdiskussion 

I studien framkommer att kvinnor som nyligen drabbats av bröstcancer upplever en otroligt 

känsloladdad tid. Känslorna pendlar mellan ilska, ångest och förtvivlan. Detta känslokaos som 

kvinnorna upplever stödjs och beskrivs även i flera andra studier (Fisher & O´Connor, 2012; 

Kovero, 2007; Lally, 2010). I studiens resultat beskriver kvinnorna att deras tillvaro förändras 

drastiskt när de får beskedet om att de har drabbats av bröstcancer. Kvinnornas reaktioner 

varierar, vissa ser livet som mer dyrbar och värdefullt medan andra ser det som mer 

meningslöst. En studie av Drageset, Lindstrøm och Underlid (2009) visar likt studiens resultat 

att kvinnornas tillvaro förändras och att deras prioriteringar och fokus läggs på det som ses 

som viktigast i livet. Kvinnorna väljer att prioritera de aktiviteter som ses som meningsfulla 

då livet ses som mer värdefullt efter diagnosen (ibid). 

 

I studien framkommer att kvinnor kan vara medvetna om sin allvarliga sjukdom och känna ett 

stort lidande, samtidigt som de känner stor optimism och hoppfullhet inför sin prognos och 

sitt liv. Detta resultat är i linje med de resultat som framkommit i andra studier (Drageset et 

al., 2009; Lally, 2010). Av detta kan slutsatsen dras att kvinnor som drabbats av bröstcancer 

kan känna välbefinnande trots sjukdom och lidande. Detta bekräftas även av Dahlberg et al. 

(2003) och Eriksson (1996) som menar att det är möjligt att känna välbefinnande trots 

lidande.   

 

I studien framkommer att den mest påfrestande och känsloladdade tiden är den mellan 

diagnosen och fram till behandlingens start. Känslor av oro och rädsla beskrevs av samtliga 

kvinnor under denna period. Detta stämmer överens med resultatet från flera studier som visar 

att tiden mellan diagnosen och behandlingen är en tid som upplevs som mycket stressande 

och påfrestande (Leander, 2009; Lally, 2010).  Samtliga av de kvinnor som i vår studie fick 

cellgifter, tappade håret. Reaktionen på hårförlusten varierar mellan kvinnorna. Några av dem 

upplever förlusten av hår som något väldigt påfrestande och jobbigt. Frith et al. (2007) får i 

sin studie fram ett liknande resultat där flertalet av kvinnorna känner stress och ångest inför 

hårförlusten. I vår studie ser dock en av kvinnorna sin hårförlust som en bisak och anser att 

huvudsaken är att hon överlever bröstcancern. Även studien av Frith et al. (2007) stämmer 

överrens med detta resultat.  Deras studie visar att alla kvinnor faktiskt inte upplever 

hårförlusten som någon negativt, utan snarare som en oundviklig konsekvens av 

behandlingen, som faktiskt kan leda till något positivt. Det som sågs som positivt var chansen 

att skapa en ny identitet med ett nytt utseende. I vår studie beskriver även en av kvinnorna, till 

skillnad från de andra, att förlusten av bröstet inte ses som något påfrestande utan mer som en 

lättnad. Av detta drar vi slutsatsen att alla människor ser på saker och ting utifrån sin unika 
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livsvärld. Det som en människa anser skapar lidande kan skapa välbefinnande för en annan.  

Detta stödjer livsvärldsteorin där vi människor tillskriver verkligheten på olika sätt och varje 

persons livsvärld är unik (Wiklund, 2003). Det är viktigt att som sjuksköterska förstå att en 

människas livsvärld förändras vid upplevelser av sjukdom och lidande (Kristoffersen et al. 

2005). Som sjuksköterska bör det finnas en medvetenhet om att varje människas livsvärld är 

unik, och därmed är det av stor vikt att den vård som patienten får från sjuksköterskan är 

individanpassad. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det skrivet att sjuksköterskan 

ska tillgodose varje patients specifika omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I denna studies resultat framkommer att samtliga kvinnor anser att goda relationer med vänner 

och familj är den överlag största källan till välbefinnande under sjukdomstiden. Att ha någon 

att kunna skratta med, men även någon att kunna diskutera med, är enligt kvinnorna viktigt. 

Ett liknande resultat kan ses i andra studier där det framgår att vänner och familj är viktigt för 

att orka med sjukdomen (Drageset et al., 2009; Kovero 2007). I vår studie framkommer även 

att kvinnorna tycker det är viktigt att ha en partner vid sin sida för att klara av sjukdomen. 

Kovero (2007) skriver också i sin studie att många av kvinnorna känner ett stort stöd från sin 

partner. Samtidigt konstateras att stödet från partnern kan utebli om vissheten väcker den 

stödjandes egen rädsla och otrygghet (ibid). Ett exempel på detta kan ses i vår studie där två 

av kvinnorna upplever att närståendes försök till stöd ibland är påfrestande och inte alls 

stödjande. Kvinnorna beskriver att de närstående vill väl, men att allt blir fel eftersom de 

närstående aldrig kan förstå kvinnornas situation fullt ut. Samtidigt som relationer med 

närstående skapar välbefinnande, kan de alltså också skapa ett lidande. Av detta drar vi 

slutsatsen att närstående har en komplex uppgift när det gäller att ge den sjuke stöd. Vissa 

dagar mår kvinnorna sämre och har svårt att ta emot tröst från närstående, medan de andra 

dagar har behov av stöd och kan ta till sig stödet på ett annat sätt. Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att man som professionell vårdare ska ha ett öppet och följsamt förhållningssätt 

där den sjukes livsvärld är i fokus. På så sätt kan man känna av hur kvinnorna mår innan man 

tillexempel ger dem tröst. Som närstående har man ingen utbildning i detta och risken finns 

att bemötandet inte blir tillräckligt följsamt och av den sjuke upplevs som påfrestande och 

därmed skapar ett lidande. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till hur viktiga de 

närstående är för den som drabbats av bröstcancer. Genom att känna till detta kan vi påminna 

kvinnorna om att inte glömma bort sina vänner och sin familj under sjukdomstiden. Samtidigt 

kan vetskapen om närståendes viktiga roll få oss som sjuksköterskor att även fråga hur de mår 

och hur de ser på situationen. Dahlberg och Segesten (2009) skriver om detta och menar att 

närstående ska inkluderas även i ett patientfokuserat vårdande. 

 

I vår studie framkommer att den största delen av kvinnorna har en överlag positiv syn på 

vården och på hur de blir bemötta, även om situationer då vården upplevs som bristfällig 

finns. Det framgår att vårdpersonalen lugnar kvinnorna vilket gör det lättare för dem att ta sig 

igenom sjukdomen. Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) kommer i sin studie fram till att 

den största delen av patienterna med bröstcancer är väldigt nöjda med den vård de får, vilket 

alltså stämmer överens med vårt resultat. Kvinnorna i vår studie nämner bland annat att 

beröring från vårdpersonalen upplevs skapa en god relation mellan vårdpersonalen och 

kvinnorna. En kvinna beskrev att en hand på axeln var värdefullt och gjorde att hon kände 

välbefinnande. Detta stödjs av Ozolins (2011) som i sin avhandling beskriver att beröring är 

en central del i en vårdrelation eftersom den bekräftar relationen och är stödjande. Även 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att ett vårdande möte med syfte att stödja patientens 

hälsoprocess måste vara just inbjudande och berörande. Beröringen kan vara fysisk och 
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kroppslig, men även psykisk i form av en känslomässig beröring (Wiklund 2003). Enligt 

Malmsten (2008) får vi inte heller glömma bort att beröring inte enbart är en 

envägskommunikation. När en vårdare märker att beröringen ger effekt får hon/han något 

tillbaka. Vårdaren blir själv berörd och känner trygghet i att hon fungerar bra som vårdare. Ett 

gott socialt liv är meningsfullt för alla, oavsett om man är professionell vårdare eller om man 

är svårt sjuk vårdtagare. Genom beröring skapas tillit som bidrar till en god vårdrelation 

(ibid).  

  

Förutom beröring, visar denna studie att information från vårdpersonalen upplevs som positivt 

och stärkande. Informationen skapar trygghet som gör att välbefinnandet ökar. Obesvarade 

frågor skapar oro och lidande, vilket minskas genom ökad information och kunskap. Att 

information är viktigt styrks av flera andra studier (Dragesten et al., 2009; Lally, 2010; 

Saremalm, Thorén-Jönsson, Gaston-Johansson & Öhlén 2009). Tidigare studier visar även likt 

vår studie att brister i informationen kan generera ångest och lidande (Saremalm et al., 2009). 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att det som sjuksköterska är viktigt att ge kvinnor som 

drabbats av bröstcancer den information de behöver, för att på så sätt öka deras 

välbefinnande. Informationen ska dock enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 

2b§, vara individuellt anpassad till varje patient. Det går alltså inte att generalisera och alltid 

förmedla informationen på samma sätt. Som Dahlberg och Segesten (2009) skriver måste 

informationen ges på ett sådant sätt att den möter patientens livsvärld för att den ska vara 

vårdande. Inget i vår studies resultat tyder på att kvinnorna upplever att informationen skapar 

lidande. Detta är intressant eftersom den framkommer i flera andra studier att informationen 

inte bara upplevs som positiv, utan även som negativ i vissa sammanhang. Informationen 

upplevs ibland som överväldigande och skapar då mer oro än lugn (Lally, 2010). En annan 

studie visar att för stor mängd information från vården eller internet kan skrämma kvinnorna 

(Drageset et al., 2009). Även Dahlberg och Segesten (2009) menar att information både kan 

stärka välbefinnandet och skapa lidande om den är okänsligt levererad.  

 

Trots att bröstcancer oftast ses som negativ beskriver flera kvinnor i studien att sjukdomen 

även har medfört positiva konsekvenser. Sjukdomen ger kvinnorna nya perspektiv, ny livssyn, 

ökad tacksamhet och uppskattning av livet. Detta resultat kan styrkas av flera andra liknande 

studier (Document, Trauth, Key, Flatt & Jernigan, 2012; Fisher & O´Connor, 2012; Horgan, 

Holcombe & Salmon 2011; Kovero, 2007; Saremalm et al., 2009). Den nyutvecklade och 

förbättrade förståelsen inför andra sjuka människor som studiens resultat visar, styrks också i 

andra studier (Horgan et al., 2011; Kovero, 2007). Författarna av denna studie anser att 

sjuksköterskor i framtiden bör få en djupare förståelse för dessa positiva konsekvenser så att 

fördomar om att cancer och dess behandling alltid ses som negativ försvinner.  

 

Fortsatt forskning 

Av resultatet i denna studie framgår att goda relationer är viktigt under sjukdomstiden. Det är 

tack vara familj och vänner som många av kvinnorna orkar kämpa vidare trots motgångar och 

tuffa behandlingar. De närstående har ofta en lika viktig roll som sjukvården, trots att de inte 

har någon utbildning. Författarna av denna studie anser därför att framtida forskning bör 

fokuserar på hur de närstående reagerar och påverkas av att vara den som ger stöd och tröst. 

Finns det risk att dessa personer mår dåligt på grund av den tunga uppgiften de ställs inför? 
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SLUTSATS 

Det har visat sig att kvinnor med bröstcancer känner lidande och att livsvärlden förändras, 

men också att de faktiskt känner välbefinnande trots sjukdomen. Det har visat sig att 

kvinnornas situation är väldigt komplex och det som får en kvinna att känna lidande kan få en 

annan kvinna att känna välbefinnande. Ett bortopererat bröst kan ses som en befrielse från 

cancern men också som en förlust av kvinnligheten.  En slutsats som vi som författare drar är 

att man aldrig kan förstå hur varje enskild kvinna upplever det att ha drabbats av bröstcancer. 

Det är således viktigt att som sjuksköterska inte ta något förgivet utan istället vara öppen och 

följsam för hur varje enskild kvinna vill bli bemött av vården. Kvinnornas upplevelser av hur 

de blev bemötta av vårdpersonalen var till största del positiva. Kanske beror det på att dagens 

sjuksköterskeutbildning lägger ett stort fokus på vårdvetenskap där livsvärlden och det unika 

är i fokus.  
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BILAGA 1 

Databassökning 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Självbiografier Utvalda 

självbiografier 

LIBRIS Bröstcancer 

 

 728 st   

 Bröstcancer + 

biografi  

 

Skrivna på 

svenska 

32 st   

 Bröstcancer + 

biografi 

 

Skrivna på 

svenska och 

publicerade år 

2000 eller 

senare 

 

21 st  5 st 

    När du blir ”flintis” 

kan pappa köra mig 

till dagis då? 

(Andersson, 2004) 

 

När du blir ”flintis” 

kan pappa köra mig 

till dagis då? 

(Andersson, 2004) 

    Enbröstad (Grahn, 

2003) 

 

 

    Ovanför molnen är 

himlen blå. (Krokfors-

Lindsjö, 2000) 

 

 

    Mellan köksfönstret 

och evigheten: om 

kärlek, vänskap och 

arbete. (Thunberg, 

2006) 

 

Mellan 

köksfönstret och 

evigheten: om 

kärlek, vänskap 

och arbete. 

(Thunberg, 2006) 

    Rosa boken: 10 

berättelser om 

bröstcancer.(Einhorn 

et al.,2012) 

 

Förändringar: tio 

kvinnor skriver om 

cancer (Landin, 2000) 

 

Alla frågor börjar med 

varför? (Eneslätt, 

2004) 

 

 



 

 

    Jag vill inte veta, inte 

nu: En berättelse om 

cancer (Lind, 2012) 

 

     

När livet rämnar 

(Nyberg, 2008) 

 

När livet rämnar 

(Nyberg, 2008) 

     

Pia Almström – min 

version av vården 

(Almström, 2006) 

 

     

 

Brösttoner: En liten 

bok om tankar och 

känslor kring 

bröstcancer (Hållén, 

2000) 

 

     

Bara mitt bröst: En 

överlevnadsbok gör 

cancerdrabbade 

(Ullenius, 2000) 

 

     

Cancer som 

resesällskap 

(Målevik,2011) 

 

     

Bröstresan 

(Palmcrantz, 2011) 

 

Bröstresan 

(Palmcrantz, 2011) 

     

Den enda vägen 

(Alberts, 2008) 

 

     

- och du skall tacka 

(Löfgren, 2007) 

 

     

Ett bröst är borta: 

Anteckningar från en 

overklig resa i livet 

(Malmberg, 2011) 

 

     

Jag hörde orden 

(Olsson, 2011) 

 

     

En andra chans 

(Rexroth, 2007) 

 

En andra chans 

(Rexroth, 2007) 

     

Jag vill leva (Tiger, 

2010) 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Sammanfattning av självbiografierna 

Boktitel Författare Årtal Sammanfattning 

När du blir ”flintis” 

kan pappa köra mig 

till fritids då? – Att 

leva med bröstcancer.  

Anneli 

Andersson 

2004 Anneli är 39 år och enbarnsmor när hon hittar 

en knöl i bröstet, som sedan visar sig vara 

bröstcancer. Annelie fokuserar på optimism 

trots den tuffa kamp hon genomlider. Hon 

berättar om hur bröstcancern har påverkat 

henne och hennes familj.   

När livet rämnar Eva Nyberg 2008 Eva är 43 år och ensamstående tvåbarnsmor 

när hon drabbas av bröstcancer. Under Evas 

kamp mot bröstcancern märker hon att 

mycket från hennes barndom behöver 

bearbetas. Under resans gång får Eva stöd av 

en god manlig vän.  

Bröstresan Ulrika 

Palmcrantz 

2011 Ulrika har två barn, man och arbetar som 

journalist på tidningen Allt om trädgård när 

hon plötsligt år 2010 får beskedet att hon 

drabbats av bröstcancer. Livet vänds upp och 

ner och Ulrika kastas mellan hopp och 

förtvivlan. Självbiografin bygger på den 

dagbok som Ulrika skrev under tiden hon var 

sjuk. 

En andra chans Graziella 

Rexroth 

2007 Graziella är 40 år när hon får sin 

bröstcancerdiagnos och väljer att inte gå 

igenom någon behandling. Vi får följa hennes 

kamp mot cancern där hennes främsta styrka 

är hennes tro på Gud.  

Mellan köksfönstret 

och evigheten. Om 

kärlek, vänskap och 

arbete.  

Karin Thunberg 2006 Karin får sin bröstcancer i 50-års ålder. Hon 

är prisbelönt journalist sedan många år. I 

hennes bok berättar hon om vikten av 

kvinnans relation till kärlek, vänskap och 

arbete, de tre benen man behöver för att stå 

stadigt på jorden.  

 

  



 

 

BILAGA 3 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys 

 

Innehållsanalysen kan genomföras på latent eller manifest nivå. Vid analys på manifest nivå 

studeras de direkta, synliga och uppenbara komponenterna. I en latent analys studeras den 

underliggande meningen i texten.  

 

Steg 1. Meningsbärande enheter Det första steget i denna analysmetod är att ta 

ut viktiga meningar, så kallade 

meningsbärande enheter. De meningsbärande 

enheterna ska vara relevanta för studiens 

syfte. 

Steg 2. Kondensering av meningsbärande 

enheter 

När de meningsbärande enheterna valts ut 

skall de kondenseras. Vilket innebär att 

meningarna kortas ner utan att innehåll går 

förlorat. 

Steg 3. Kodning  Den kondenserade texten kodas, vilket 

innebär att de som analyserar lyfter de 

kondenserade meningarna så att de förstås i 

relation till sammanhanget. 

Steg 4. Kategorier Slutligen bildas kategorier, i vilka data med 

likande innehåll passar in. Data ska inte 

passa in under två kategorier eller utelämnas 

om de svarar på studiens syfte. 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 4 

 

Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Det blir tyst i 

skallen, tomt. Det 

ekar, eller susar, eller 

skriker, jag vet inte.” 

(Palmcrantz 2011 

s.20) 

Tystnad, tomhet, 

skrik, eko och sus 

efter cancerbeskedet. 

Känslosamt 

efter 

cancerbeskedet 

Tankar och 

känslor inför 

sjukdomen 

En 

känsloladdad 

tid 

”Det var mycket bra 

och 

förtroendeingivande, 

lyckades lugna mig 

rejält.” (Nyberg, 2008 

s.20) 

Förtroendeingivande 

vårdpersonal 

lugnade mig. 

God 

vårdrelation 

Vårdrelationens 

betydelse 

Vikten av goda 

relationer 

”Mycket är förstås 

befogat, men en del av 

oron kan faktiskt 

stillas med 

faktakunskaper” 

(Nyberg, 2008 s.130).  

Oro kan stillas med 

kunskap/information

. 

Information 

lindrar oro 

Information ger 

trygghet och 

lugn 

Informationens 

vikt 

”Jag är inte lika rädd 

för döden och mötet 

med svårt sjuka 

människor.” 

(Andersson, 2004 

s.69). 

Inte lika rädd för 

döden och mötet 

med sjuka.  

Minskad rädsla 

för döden och 

andra sjuka.  

 Sjukdomen ger 

nya perspektiv 

 

 


