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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Årligen drabbas ca 7000 kvinnor i Sverige och är den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor. En kvinna som får beskedet bröstcancer upplever en känslomässig förändring med 

känslor som rädsla, ångest och förändrad syn på sin kropp.                                                                                                                                    

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

Metod: En kvalitativ ansats utgör grunden för studien där data samlats in från fem självbiografier 

skrivna av kvinnor som drabbats av bröstcancer.  

Resultat: Resultatet av studien visar att kvinnorna som lever med bröstcancer upplever sig av att 

vara hotade till livet. Detta uttrycker sig i många olika känslor som chock, panik och rädsla. 

Samtliga kvinnor genomgick en förändring av den subjektiva kroppen som till exempel 

förlorandet av ett bröst. Vid detta upplevde kvinnorna väldigt blandade känslor en del upplevde 

en lättnad medan andra kände sig stympade. Under sjukdomsperioden framkommer det att 

relationen med familj, vänner, vårdpersonal och andra drabbade är mycket viktiga och kunde 

bidra till ett välbefinnande men även fel bemötande i vården kan bidra till att kvinnorna upplever 

lidande.  

Slutsats: Det framkom ett hot mot livssituationen hos kvinnorna. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen lyssnar in kvinnorna och att ett bemötande med livsvärlden som grund sker 

för att kunna möta kvinnornas lidande. 
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INLEDNING 

 
I Sverige drabbas årligen cirka 7000 kvinnor av bröstcancer, vilket gör bröstcancer till ett aktuellt 

ämne (Nystrand, 2012). Intresset för att skriva om bröstcancer väcktes då författarna har anhöriga 

som drabbats samt att idén utvecklades under oktober månad vilket är rosa-bandet månaden. 

Rosa-bandet är en organisation som samlar in pengar till forskning kring bröstcancer. Eftersom 

att sjukdomen idag är relativt vanlig kommer vi som allmänsjuksköterskor i framtiden någon 

gång komma i kontakt med dessa kvinnor. Som sjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap kring 

upplevelsen av att vara drabbad för att kunna stödja och bemöta kvinnorna. Med hjälp av denna 

studie vill författarna ge andra kvinnor och blivande sjuksköterskor en inblick i förändringen av 

livsvärlden vid bröstcancer. 

 

BAKGRUND 

 
De flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer är i medelåldern eller äldre och medianen ligger 

runt 64 år. Av de 55 000 cancerdiagnoser som ställs årligen är 7000 av dessa diagnosen 

bröstcancer vilket innebär att det är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor (Nystrand, 

2012). Årligen går 1500-1600 kvinnor bort till följd av bröstcancer (Bergh & Emdin, 2008).  För 

att tidigt upptäcka bröstcancer så erbjuds alla kvinnor mellan 40 – 74 års ålder regelbunden 

mammografi-undersökning (Önneby-Eliasson, 2012).  Detta har bidragit till att fler kvinnor 

överlever bröstcancer då sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium (Nystrand, 2012). Den nyaste 

forskningen visar att kvinnor har en bröstcanceröverlevnad på 90 procent efter fem år. Det som 

bidragit till minskad dödlighet är mammografi-undersökningar samt att bättre 

tilläggsbehandlingar har tillkommit (Bergh & Emdin, 2008). 
 

Det finns olika typer av bröstcancer. Dessa skiljer sig från varandra genom prognos, växtsätt och 

aktivitet (Järhult & Offenbartl, 2006). Duktal och lobulär är de två vanligaste typerna av 

bröstcancer. Duktal uppstår i mjölkgångarna i bröstet och lobulär i bröstkörtlarna där 

modersmjölken produceras (Sandelin, 2012). Det är via lymfan och blodet som bröstcancer 

sprider sig. Spridningen av metastaser sker genom de olika lymfbanorna som mynnar ut i 

lymfkörtlarna. Dessa lymfbanor fortsätter till de stora venerna där de tömmer sig. På så sätt sker 

metastaseringen till olika organ i kroppen. De flesta maligna brösttumörerna befinner sig av en 

oklar anledning i den övre laterala kvadranten och uttrycker sig som en hård knöl i armhålan. 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Andra vanliga symtom är en knöl i bröstet, indragningar i huden 

eller bröstvårtan, förstoring av bröstet samt blod eller vätska från bröstvårtan (Nystrand, 2012). 

De flesta brösttumörerna i Sverige upptäcks vid mammografiundersökning eller av att kvinnorna 

själva upptäcker knölar vid självundersökning (Bergh & Emdin, 2008). Vid diagnostik gör 

läkaren en så kallad klinisk undersökning vilket innebär att läkaren inspekterar brösten och 

armhålorna. Sedan görs en mammografi, detta är en röntgen av bröstet. Om det upptäcks en 

förändring vid mammografiundersökningen görs ett kompletterande ultraljud. Det kan skilja 

mellan cystor och tumörer. Med hjälp av en trippeldiagnostik kan skillnaden på en godartad eller 

elakartad tumör fastställas till 96-98 % (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Kirurgi är den vanligaste behandlingen mot bröstcancer och det finns två olika typer av kirurgi 

behandlingar. Det ena är ett bröstbevarande ingrepp där enbart den del där tumören är belägen tas 
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bort. Det andra är icke bröstbevarande kirurgi vilket även kallas mastektomi. Det innebär 

avlägsning av hela bröstet och utförs på de kvinnor som av olika anledningar inte kan genomgå 

en bröstbevarande kirurgi. Dessa anledningar kan vara tumörens storlek, placering i bröstet samt 

storleken på bröstet (Järhult & Offenbartl, 2006). En av de mest påtagliga händelserna för 

kvinnor som drabbats av bröstcancer var att förlora ett bröst. 

 Enligt Hill och White (2008) så upplevs förlorandet av ett bröst väldigt olika. Den visar också att 

en del kvinnor upplever att de saknar att ha bröst och att förlusten av ett bröst får dem att känna 

sig onormala. Upplevelsen som att inte känna sig som en hel kvinna var något som också 

framkom. Enligt Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) framkom det att en del kvinnor inte 

upplever förlorande av bröstet som en stor sak. Det lägger inte ner så mycket tanke på det då 

glädjen över att vara vid liv är mycket större. 

Om kvinnorna genomgått bröstbevarande kirurgi ska strålbehandling göras för att minska risken 

för kvarvarande cancerceller (Järhult & Offenbartl, 2006). Behandlingen pågar under flera 

veckor. Vanliga biverkningar vid strålbehandling är hudrodnad, klåda och trötthet (Olsson, 2013) 

Cytostatika kan i vissa fall användas innan kirurgi, detta om kvinnan har en avancerad 

bröstcancer. Tumörens storlek förminskas så att en kirurgi ska kunna utföras (Järhult & 

Offenbartl, 2006).  Cytostatika används även för att minska risken för återfall efter operation. 

Detta minskar risken för dödlighet med 10 till 15 procent (ibid). Vanliga biverkningar vid 

användning av cytostatika är trötthet, håravfall, illamående, dålig aptit med mera (Wallberg, 

2010).  

Att få ett bröstcancerbesked är en uppslitande händelse och bidrar till en känslostorm. De känslor 

som uppkommer i samband med beskedet är chock, panik, ångest, frustration, rädsla samt en 

känsla av att förlora kontrollen. Kvinnor som drabbats ställde sig frågan varför just de drabbats 

och vad de gjort i livet för att förtjäna sjukdomen (Beatty, Oxlad, Koczwara & Tracey, 2008; 

Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee, 2012).  

 Trots att upplevelsen av bröstcancer innebär många svåra känslor så finner många kvinnor en 

styrka och en kämpaglöd. De får en positiv syn och ett hopp för framtiden. Många kvinnor anser 

att det är av stor vikt att vara beslutsamma och ha viljan att återfå sin hälsa (Banning & Tanzeem, 

2013). Många kvinnor fann sin styrka och kämpaglöd med hjälp av anhöriga. De var viktiga för 

att få stöttning ifrån samt känslan av att ha någon som brydde sig om dem (Lu, Lin & Lee, 2010). 

Ett bra bemötande från sjukvården gav kvinnorna stöttning och bidrog till en ökad trygghet. 

Speciellt sjuksköterskor visar sig ha en betydande roll för kvinnorna i deras kamp mot sjukdomen 

(Lafferty et al., 2011). Det som framkommit är att de internationella artiklar som Elmir, Jackson, 

Beale & Schmied (2010), Joulaee, Joolaee, Kadivar & Hajibabaee (2012) och Lu, Lin & Lee 

(2010) inte skiljer sig avsevärt i upplevelsen av att leva med bröstcancer. Informationen som 

framkommit kring upplevelsen av att leva med bröstcancer baseras utifrån de artiklar som 

granskats och lästs.  Där av kan ingen generalisering ske till resten av världen. 

Det är viktigt att i framtiden som sjuksköterska kunna bemöta patienter på ett bra sätt i deras 

livssituation. Enligt Lafferty et al. (2011) studie upplever kvinnor att de vill ha ett stöd från 

sjukvården i sin sjukdom. Samtidigt upplever även kvinnor att de vill ha bra information kring 

sjukdomen och hur de psykiskt och fysiskt ska klara av sitt vardagliga liv under sjukdomens gång 

(Schmid-Büchi, Halfens, Müller, Dassen & Van Den Borne 2013). Med den här studien vill 
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författarna belysa kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer, detta för att få en ökad 

förståelse samt att i framtiden som allmänsjuksköterskor kunna ge ett bemötande till dessa 

kvinnor.  

TEORETISK REFERENSRAM 

Följande teoretiska begrepp kommer beröras i studien. Livsvärld, lidande, vårdrelation samt den 

subjektiva kroppen.  

I denna studie kommer kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer belysas. Där av kommer 

livsvärlden beröras. (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien baseras på en vårdvetenskaplig ansats 

där vårdvetenskapen ligger i fokus. Vårdvetenskap är en vetenskap som beskriver lärandet om 

vårdandet och innefattar allt vad som anses vara god omvårdnad (Wiklund, 2003). Det är en 

vetenskaplig ansats med målet att hälsa ska stödjas och stärkas. Vårdvetenskap ska praktiseras 

och tillämpas av sjuksköterskor då patienten står i centrum (Dahlberg & Segesten, 2010).  Genom 

vårdvetenskapligt förhållningssätt ses patienter som unika individer i ett sammanhang (ibid). Med 

det menas att den unika kvinnan ska ses i just sitt bröstcancertillstånd och hur det påverkar henne. 

För att kunna tillämpa vårdvetenskap krävs en öppenhet för livsvärlden som grund (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vardagen och det dagliga levnadssättet ska uppmärksammas med ett 

livssvärldperspektiv och utgör grunden för vårdandet. Livsvärlden är det verkliga liv som 

personen dagligen lever i och som personen ovetandes tar för givet (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För olika individer skiljer det sig hur det är för just denne 

att vara i ett sjukdomstillstånd. Detta gäller också innebörden av hälsa och välbefinnande. Därför 

ska de bröstcancerdrabbade kvinnorna behandlas som unika individer eftersom att upplevelsen av 

hälsa och välbefinnande skiljer sig även då de är drabbade av samma sjukdom. Det är viktigt att 

som vårdare ha kunskap och insikt om hur det är för den enskilda patienten i det vårdande 

sammanhanget. Med livsvärlden som grund kan det uttryckas hur sjukdomen berör den unika 

patientens vardag och hur den har verkan på dennes betydelse av mening och sammanhang. 

Livsvärlden är unik för varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Wiklund (2003) anser att patienter som upplever lidande känner sig ensamma. Detta på grund av 

att det kan vara svårt att uttrycka sina känslor samt saknaden att kunna dela sin situation med 

andra. Lidandet anses vara en stor del i patientens livsvärld och uppkommer genom olika 

upplevelser i patientens verkliga liv (ibid). Att drabbas av bröstcancer bidrar till en förändring i 

kvinnans livsvärld vilket innefattar ett lidande. Det finns tre olika slags lidande inom 

vårdvetenskapen. Dessa är vårdlidande, livslidande och sjukdomslidande.  Vårdlidande 

förekommer hos patienter som känner sig åsidosatta av vården. Lidandet uppmärksammas då inte 

av vårdaren och patienterna får svårt att delta i sin hälsoprocess. Det kallas ofta det onödiga 

lidandet eftersom att det kan undvikas (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukdomslidandet är det 

lidande som framträder i samband med sjukdom (Dahlberg et al., 2003). Livslidande berör hela 

existensen hos människan, även hur vi förhåller oss till oss själva (Wiklund, 2003). Ett 

livslidande kan uppstå hos en kvinna med bröstcancer eftersom att hela hennes existens förändras 

och bröstcancerdiagnosen i sig bidrar till ett sjukdomslidande. 

Kvinnor med bröstcancer kommer i kontakt med sjukvården därför är vårdrelationen mellan 

patient och vårdare viktig. En professionell vårdrelation ska grunda sig i ett intresse för patienten 

och dennes behov av vård. Den vårdande relationen ska både vara inbjudande, berörande och 

ögonkontakt anses vara en viktig aspekt då detta bidrar till en säkrare och närmare kontakt. När 
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en vårdare har bråttom och inte tar sig tid dräneras patienten på energi och ett vårdlidande skapas. 

Genom vårdarens kunskap, kompetens och ställning har denne en skyldighet att se till att mötet 

med en patient blir vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

De behandlingsmetoder som finns för bröstcancer innefattar bland annat bortopererande av 

kvinnans bröst samt cellgiftsbehandlingar som kan resultera i håravfall. Denna förändring kan ge 

kvinnorna en annorlunda syn på den subjektiva kroppen och sin kvinnlighet. Inom 

vårdvetenskapen är det av vikt att förstå att kroppen är mer än ett biologiskt ting (Dahlberg & 

Segestan, 2010). Enligt Dahlberg & Segesten (2010) ska kroppen ses om levd vilket innebär att 

kroppen har erfarenheter, upplevelser och den innehåller minnen, tankar, känslor och visdom. 

Varje individ är sin kropp och kroppen är ingenting som kan ägas. Det kroppsliga ska inte skiljas 

från det själsliga och tvärtom. Genom denna förståelse för kroppen uppstår ett helhetsperspektiv 

som bidrar till en annan förståelse om människans relation till hälsa och ohälsa. Om det uppstår 

en förändring i den levda kroppen som det gör vid bröstcancer leder det till en förändring av 

tillgången till ett liv. 

PROBLEMFORMULERING 

Årligen diagnostiseras cirka 7000 fall av bröstcancer, detta innebär att det är den vanligaste 

formen av cancer hos kvinnor. De flesta som drabbas är i medelåldern eller äldre. (Nystrand, 

2012). Forskning har visat att dessa kvinnor som drabbas påverkas både psykiskt och fysiskt av 

sin sjukdom. Känslor som uppkommer är bland annat chock, panik, ångest och rädsla (Beatty et 

al., 2008).  Kvinnor med bröstcancer vill ha mycket stöd av sjukvården så att de känner en ökad 

trygghet. Speciellt sjuksköterskor har en betydande roll för deras kamp mot sjukdomen (Lafferty 

et al., 2011). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det skrivet att sjuksköterskan ska 

”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt 

lindra detta genom adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005). Trots detta finns det forskning 

som visar på att kvinnor med bröstcancer ibland upplever brist på tillräckligt med information 

både till dem själva och till deras anhöriga om vad bröstcancer innebär (Beatty et al., 2008). I 

framtiden som allmänsjuksköterskor kommer många möten med dessa drabbade kvinnor att ske. 

Med hjälp av studien vill författarna i framtiden på bästa möjliga sätt kunna leva upp till 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning vilket kommer bidra till ett bättre vårdande av dessa 

kvinnor. Följande frågeställningar ställs. På vilket sätt har kvinnans syn på sin egen kropp 

förändrats av bröstcancer? På vilket sätt har kvinnans livssituation förändrats av bröstcancer? På 

vilket sätt har anhörigas betydelse för kvinnans upplevelse under cancerperioden?  

SYFTE 

 
Syftet med denna studie är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

 

METOD 

 
Författarna valde att göra en litteraturstudie baserad på självbiografier med en kvalitativ ansats. 

Detta för att enligt Forsberg och Wengström, (2013) ger den kvalitativa ansatsen en inblick i 

begrepp som innefattar känslor och upplevelser. Dessa känslor och upplevelser sätts i samband 

med ett fenomen som sedan ska studeras. I detta fall är det kvinnors känslor och upplevelser som 



5 

 

sätts i samband med fenomenet bröstcancer. Författarna valde att använda sig av självbiografier 

som datainsamlingsmetod för att på ett bra sätt få en inblick i kvinnornas livsvärldar samt för att 

kunna besvara studiens syfte. Med hjälp av självbiografier ges en inblick i kvinnornas liv under 

en lång tidsram vilket inte ges vid intervjuer och vetenskapliga artiklar. Författarna eftersträvade 

att få med perspektiv från kvinnans vardagliga liv och därför ansågs självbiografier som mest 

lämpade.  

 

Datainsamling 

För att besvara studiens syfte och få med de självbiografier som innefattade bröstcancer så 

utfördes en databassökning i Libris nationella bibliotekskatalog. Denna söktes fram från 

Linnéuniversitetets hemsida. Biografier ger beskrivningar av människors vardag utifrån deras 

livsvärld som i ett vetenskapligt syfte kan ligga till grund för ett intressant material (Dahlborg 

Lyckhage, 2012). 

 

När sökningen utfördes i Libris nationella bibliotekskatalog valde författarna att använda sig av 

sökorden ”bröstcancer + biografi”, samt att sökningen avgränsades till självbiografier skrivna på 

svenska, detta för att relevanta sökresultat skulle framkomma. Sökningen gav 33 träffar. Därefter 

valde författarna att avgränsa sökningen ytterligare till självbiografier publicerade år 2000 eller 

senare. Detta utfördes genom att kryssa i avgränsad träffmängd där åren 2000 till 2012 valdes. 

Efter denna sökning framkom 21 självbiografier (Bilaga 1). Utifrån dessa 21 träffar undersökte 

författarna vilka av böckerna som fanns på universitetsbiblioteket i Växjö. Det framkom att det 

var 13 självbiografier som fanns på Universitetsbiblioteket i Växjö, åtta av dessa 13 valdes ut för 

att dessa böcker väckte ett intresse hos författarna samt lämpade sig för syftet. Författarna 

granskade sedan abstracten på dessa självbiografier och exklutions- och inklutionskriterierna. 

Därefter valdes fem stycken av de åtta böckerna ut som ansågs mest lämpade för syftet samt de 

som stämde överens med exklutions- och inklutionskriterierna (Bilaga 2). Anledningen till att 

självbiografier enbart från Universitetsbiblioteket i Växjö valdes var på grund av att författarna 

hittade bra relevanta självbiografier som lämpade sig för syftet. Därför gjordes inga ytterligare 

sökningar på andra bibliotek. 

  

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna var att självbiografierna skulle vara skrivna av kvinnor som är eller har varit 

drabbade av bröstcancer. Detta valdes för att få en personlig upplevelse av kvinnornas livsvärld. 

De är svårt att hitta självbiografier som kvinnorna skrivit under tiden de lever med bröstcancer 

och de flesta av böckerna är skrivna efteråt. Ändå anser författarna att det stämmer överens med 

syftet eftersom att kvinnorna i böckerna ändå belyser upplevelsen av hur det är att leva med 

bröstcancer även fast de skriver ner det senare i livet. Självbiografierna skulle vara publicerade år 

2000 eller senare för att relevant data i relation till den vård och behandling som finns i dagens 

läge skulle framkomma. Självbiografierna var skrivna på svenska på grund av att författarna ville 

minska risken för feltolkningar av det engelska språket. Åldersspannen på kvinnorna var mellan 

35-50 år. Detta valdes medvetet ut för att en bred variation eftersträvades (Bilaga 2). 

 

Exklusionskriterierna innefattade självbiografier som inte fanns på Universitets biblioteket i 

Växjö på grund av den begränsade tiden för studiens utförande samt biografier skrivna av män 

med bröstcancer. Självbiografier skrivna med annan inriktning än den självupplevda upplevelsen 

samt biografier skrivna av anhöriga till bröstcancerdrabbade kvinnor exkluderades. 
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Dataanalys 

Granheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta innehållsanalys valdes som mall och 

tillvägagångssätt för analysen. Detta innebär att det uppenbara i texten uttryckligen tolkas 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Denna innehållsanalys är ämnad för att analysera stora 

mängder data, bland annat självbiografier. Båda författarna läste noggrant igenom alla 

självbiografier var för sig, detta för att få en egen uppfattning om helheten. Efter detta valde 

författarna var för sig ut meningsbärande enheter, detta innebar meningar som var relevanta 

gentemot syftet. Därefter jämförde författarna sina meningsbärande enheter med varandra, det 

framkom att författarna fått fram liknande svar. Efter diskussion kom författarna fram till att de 

meningsbärande enheter som skiljde sig åt även de inkluderades i analysen. Därefter samlades 

alla meningsbärande enheter ihop i ett gemensamt dokument och kondenserades. Kondenseringen 

innebar att de meningsbärande enheterna förkortades utan att innehållet ändrades. 

Kondenseringarna klipptes ut och de som sedan matchade varandra delades in i grupper. Utifrån 

dessa matchande grupper sorterades kondenseringarna in under olika koder. En kod innebar det 

nyckelord som sammanfattade de kondenserande meningarna. En viktig aspekt som togs i åtanke 

under analysen var att kondenseringen inte fick tillhöra fler än en kod. Därefter klipptes koderna 

ut och de som hade liknande innebörd lades ihop i en specifik grupp. De koder som fanns i den 

specifika gruppen bildade tillsammans en kategori. Utifrån de färdiga kategorierna bildades sedan 

underkategorier för att få resultatet så strukturerat som möjligt. 

 

Exempel på analys. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag grät och 

hulkade, kände 

paniken ta form, 

kände instinktivt 

att jag genast ville 

skära bort med 

kniv den tumör 

som var i min 

kropp och ville 

förgöra mig” 

(Tenor, 2012, s. 

24) 

Kände panik, 

ville skära bort 

tumören 

 

 
 

Chock Efter 

bröstcancerbeskedet 

Hotad till livet 

”Det viktigaste i 

mitt liv är min 

familj, föräldrar 

och mina syskon. 

De är basen och 

grunden för att 

överhuvudtaget 

orka.” (Nyberg, 

2008 s. 76) 

Anhöriga är 

grunden för att 

orka 

Stöttning 

 

Anhörigas betydelse Förankring i 

livet 
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Kvalitetsgranskning 

För att stärka kvaliteten har författarna tagit kontakt med de olika förlagen som är ansvariga för 

utgivningen av självbiografierna. Detta för att kontrollera om självbiografierna var 

kvalitetsgranskade innan publicering. Svaret som framkom var att det inte fanns något krav på 

kvalitetsgranskning av svenska självbiografier innan utgivning. Enligt Segesten (2012) så är 

sanning eller objektivitet inte ett krav i självbiografier, utan dessa förmedlar författarens tankar. 

Även fast biografier endast är uppbyggda på författarens egna tolkningar så finns en form av 

trovärdighet. 

 

En källkritisk bedömning har utförts av författarna för att öka kvaliteten på studien. Författarna 

har använts sig utav Fribergs (2013) kvalitetsbedömning. De aspekter som författarna tagit 

hänsyn till under kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 3. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) får endast forskning göras om den grupp som är central 

för forskningen kan dra nytta av det framkommande resultatet. Då författarnas mål med denna 

studie var att som sjuksköterskor i framtiden kunna ge kvinnor som drabbas av bröstcancer ett 

vårdande bemötande anses detta krav uppfyllt. 

 

När deltagare ska delta i en studie är det viktigt att detta får vara frivilligt och deltagarna ska ha 

gett sitt medgivande om medverkan (ibid). Författarna anser att detta inte var ett etiskt hinder 

eftersom att studien baserades på självbiografier och då författarna bakom självbiografierna redan 

har gett sitt medgivande genom publiceringen. Författarna ska hantera innehållet i 

självbiografierna på ett etiskt sätt och återge deras berättelser så sanningsenlig som möjlig utan 

att förvränga något innehåll i berättelserna.  

 

RESULTAT 

Efter analys framkom dessa kategorier och underkategorier: 

Huvudkategori Underkategori 

Hotad till livet Bröstcancerbesed 

Kroppens förändring 

Behandling 

Framtiden 

Viljan till livet Kämpaglöd 

Överlevnadsinstinkt 

 

Förankring i livet Anhörigas betydelse 

Sjukvården 

Andra bröstcancersjuka 
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Hotad till livet 

Att drabbas av bröstcancer innebär många olika känslor och tankar. I samtliga böcker upplevde 

kvinnorna känslor som oro, ångest, chock, rädsla, frustration, ovisshet, skam och hot. Dessa 

känslor följde kvinnorna från det att de fick bröstcancerbeskedet och även efter att de blivit 

friskförklarade. Att leva med bröstcancer innebar många förändringar från livet innan sjukdomen. 

Det framkom att kvinnorna inte längre kunde ta sitt liv för givet och tankar på döden blev centralt 

i deras liv.  

”Ständiga tankar på döden, ständig dödsångest, vill inte gå omkring och må såhär och vara rädd 

längre.”(Tenor, 2012, s. 38). 

Bröstcancerbesked 

När kvinnorna fick diagnosen bröstcancer skedde en stor förändring av deras livsvärldar. 

Samtliga kvinnor i litteraturen reagerade likvärdigt. Känslor pendlade mellan ångest, rädsla, 

frustration, ledsamhet, oro, chock och panik över den förändrade livssituationen.  Samtliga 

kvinnor kände sig chockade och beskrev en känsla av tomhet inom sig. ”Jag känner ingenting.” 

(Tiger, 2010, s. 11). En annan central känsla som framkom efter bröstcancerbeskedet var panik. 

Kvinnorna fick panik på grund av ovissheten över alla obesvarade frågor och över vad som 

väntade dem.  Samtidigt med alla dessa känslor väcktes funderingar och frågor om varför just de 

hade drabbats och kvinnorna kände en orättvisa och undrade vad de hade gjort i livet för att 

förtjäna det här. 

”Varför? Varför måste detta hända mig?//är det inte mig förunnat att få vara lycklig?”(Nyberg, 

2008, s. 20). 

Känslor som många kvinnor upplevde efter att cancerbeskedet hade börjat sjunka in var 

ledsamhet och skräck. Samtliga kvinnor grät över beskedet och situationen de hade hamnat i. De 

flesta kände en skräck som var svår att beskriva i ord.  

När kvinnorna fick sitt cancerbesked väcktes en rädsla över att behöva överge sina barn. Denna 

tanke var en av de första och den absolut svåraste som framkom i samtliga studier. ”Inte är det 

döden i sig som är det otäckaste, det är rädslan att vara tvungen att lämna mina barn. Att tvingas 

överge dem.”(Hållén, 2001 s. 36).  Rädslan bestod också av att behöva berätta för barnen om 

bröstcancern och om att det fanns chans att de skulle dö i sjukdomen. När några av kvinnorna 

skulle meddela sina barn om bröstcancerbeskedet upplevde de att de inte ville skrämma barnen 

med sin egen rädsla. De upplevde att de ville vara ärliga om hur situationen såg ut och ge barnen 

den rätta informationen. Detta upplevde kvinnorna som mycket svårt. 

Behandling 

Kvinnorna upplevde att tiden innan behandling var jobbig och ångestfylld. Detta på grund av 

ovissheten. Den behandling som de flesta kvinnor fruktade mest var cellgiftsbehandlingen. De 

kände en rädsla inför cellgifter då de relaterade detta till död. De hade många frågor kring 

cellgiftsbehandlingen. Bland annat frågor som handlade om att bli svaga, trötta och tappa håret. 

Dessa tankar orsakade stor ångest. De hade förutfattade meningar om att behandlingen som sådan 

skulle vara hemsk.  

”Måste jag ta cellgifter? Det är det jag fruktar mest nu. Konstigt att jag inte frågar om jag ska 

dö. Men jag är så in i helvete rädd för cellgifter.”(Hållén, 2001, s. 6). 
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Denna rädsla för cellgiftsbehandlingen gick hos de flesta kvinnor över när de satt igång med 

behandlingen. De kände istället ett lugn då motivationen låg i att cellgiften jobbade mot cancern 

och det gav dem ett hopp om att vara på väg i rätt riktning framåt. En av kvinnorna beskriver en 

panikkänsla när cellgiften gick in i kroppen. Det som hjälpte henne att klara sig igenom 

behandlingen var vetskapen om att cellgiften faktiskt kämpade emot cancercellerna. Inför 

operation av tumören kände de flesta kvinnor ett lugn. De upplevde att det kändes som en lättnad 

att få tumören bortopererad och kunna starta sin kamp mot bröstcancern för livet. 

De kvinnor som fick behandling med cellgifter tappade håret. Det framkom att de kvinnor som 

tappade håret inte såg detta som en förlust utan snarare som en bisak. Då dessa kvinnor kämpade 

för sitt liv var förlusten av håret inte något väsentligt för dem just då. Det viktiga var att överleva.  

Kroppens förändring 

Tankar och känslorna kring att operera bort hela det cancerdrabbade bröstet varierade. Vissa 

kvinnor upplevde ett lidande att förlora sitt bröst. De beskrev känslor som att vara stympad, 

upplevde sig ha tappat sin kvinnlighet samt att de inte kände sig som en ”normal” kvinna. De 

hade en känsla av skam för att visa upp sin kropp inför andra människor och att andra människor 

skulle döma dem utifrån deras utseende. De upplevde det jobbigt när andra människor såg att de 

saknade ett bröst eftersom det då framkom tydligt att de var sjuka i bröstcancer. Kvinnorna kände 

även en skam över att visa upp sin kropp för sina partners då de hade en föreställning av att 

partnern inte skulle tycka om deras förändrade utseende. 

”Jag vill inte att han ska känna sig äcklad av min fula kropp.”(Tiger, 2010, s. 42). 

En annan känsla som framkom var att en del kvinnor inte lade så stor vikt vid att förlora ett bröst 

då tacksamhet för livet var mer betydande. ”Min tacksamhet över att jag lever och att jag trots 

allt ser ut som jag gör är stor. Jag vet att en kvinna inte består av bröst allena.”(Hållén, 2001, s. 

67). 

 Två av kvinnorna upplevde en lättnad över att få det cancerdrabbade bröstet bortopererat då de 

såg detta som en oönskad kroppsdel. En av kvinnorna beskrev upplevelsen av att känna ett hot av 

det kvarvarande friska bröstet. Hon kände att sidan där det bortopererade bröstet suttit var vackert 

och ingav henne ett lugn. Däremot var det kvarvarande friska bröstet ett ständigt hot och en risk 

för att återigen drabbas av bröstcancer. Hon var ständigt rädd för hotet så hon bestämde sig för att 

göra en operation där det friska bröstet togs bort. Detta resulterade i att hon inte hade några bröst 

kvar och detta gjorde att hon tillslut fick en känsla av lättnad. 

Framtiden 

Kvinnorna hade många tankar kring framtiden och vad som skulle hända.  Den mest centrala 

tanken var om de skulle överleva bröstcancern eller inte.  Många tankar rörde sig om hur länge de 

hade kvar att leva. Handlade det om månader eller dagar? Det fanns dessutom en ångest och 

rädsla inför återfall i sjukdomen. Kvinnorna kunde inte känna glädje i nuet på grund av rädslan 

för återfall i framtiden.  

”Jag tror att som cancerpatient får man leva med denna ständiga rädsla för återfall hela livet.” 

(Andersson, 2004, s. 101). 



10 

 

Trots ångesten för återfall och en viss oro in för framtiden så upplevde flertalet av kvinnorna att 

de såg fram mot en ljus framtid.  De kände att de hade en vilja att kämpa vidare och att inte ge 

upp.  

”Att känna tilltro till framtiden och min egen kraft är känslor som gör mig stark. Denna sortens 

styrka är precis vad jag behöver, både som mamma och kvinna.” (Hållen, 2001, s. 64). 

Viljan till livet 

Flertalet av kvinnorna beskrev att de fick en ändrad syn på livet på grund av sin 

bröstcancerdiagnos. De positiva aspekter som framkommit var att de fått en ökad medvetenhet 

om sig själva och nya erfarenheter samt en förändrad syn på livet och döden. En del av kvinnorna 

beskrev hur deras känslor och psyke hade fått en ny styrka samt förbättrats.  

”Känslorna och mina sinnen har förstärkts sedan sjukdomen” (Andersson 2004, s. 59). 

Kvinnorna beskrev även att de fick en förändrad och ökad trygghet i sig själva och att deras 

rädsla inför döden hade minskat avsevärt sedan de mottagit sin bröstcancerdiagnos. Även en ökad 

tacksamhet till livet och sina anhöriga framkom. På grund av att de inte visste hur deras 

morgondag skulle te sig som ansåg dem att deras liv numera var dyrbart och de tog vara på dagen 

på att annat sätt. Det växte fram en övertygelse om att de skulle överleva bröstcancern. 

”Någonstans där i detta kaos växte en beslutsamhet fram. Jag måste klara mig. Jag ska bara 

klara mig. Jag måste försöka ta tag i hela situationen nu och tänka klart. (Andersson, 2004, s. 

15). 

Kämpaglöd 

Flertalet kvinnor beskrev känslan att någon gång under sin sjukdomsperiod fann de en kämpaglöd 

och vilja till att leva. Denna uppkom då kvinnorna hade accepterat sin diagnos. De fann en inre 

styrka och en känsla av att de skulle klara det här, de skulle överleva och de skulle besegra 

bröstcancern. Många av kvinnorna beskrev att trots sjukdomens mörker och den ångest som den 

innebar så hade de en känsla av att de var fulla av liv. En del av kvinnorna beskrev att de kändes 

som de stod framför ett vägskäl. De alternativ de hade var antingen att falla ner i ett 

självmedlidande och ge upp eller att kämpa och ta upp en kamp för sitt liv. Kvinnorna upplevde 

att efter varje avklarad behandling så växte deras kämpaglöd då de kände att de var på väg på mot 

rätt riktning. 

”Det lönar sig att kämpa och inte ge upp. Positivt tänkande, massor med skratt och att 

framförallt ge sig sjutton på att segra över sjukdomen.” (Andersson, 2004, s. 77). 

Kvinnorna hade mål att överleva och detta bidrog till en kämpaglöd. Målet kunde till exempel 

vara att de inte hade uträttat allt i livet och att de hade saker framför sig som de ville hinna med. 

Genom att sträva efter dessa mål ökade deras kämpaglöd och beslutsamhet för livet. En 

frustration växte fram i samband med kämpaglöden och i just detta fanns ingen annan utväg än att 

överleva. 

”Jag ska kämpa. Jag sätter mig på sängen och slår på sängbordet med knytnäven. Jag vill 

kämpa. Jag kan göra någonting. Jag har ett mål.” (Tiger, 2010, s. 12).  
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Överlevnadsinstinkt 

Samtliga kvinnor upplevde att de fann kraft och en otrolig överlevnadsinstinkt. De skulle kämpa 

vidare. Med hopp och tro ansåg samtliga kvinnor att de kunde besegra sjukdomen.  

”Jag känner mig oerhört stark och övertygad om att jag kommer att besegra min cancer” 

(Nyberg, 2008, s. 109). 

Det framkom att när kvinnorna kommit en bit in i sin bröstcancerresa så de sig själva som 

överlevare. De har en stor överlevnadsinstinkt och ville till varje pris ta sig igenom bröstcancern. 

Det viktigaste var att överleva och det spelade ingen roll vad kroppen fick genomgå under tiden 

utan att klara livet och överleva var det viktigaste. Samtliga kvinnor i studien ansåg att alla 

människor hade en outtalad överlevnadsinstinkt som framkommer vid svåra sjukdomar eller 

händelser i livet. De ansåg att människan var rustad för att leva. Detta uppenbarade sig efter att de 

blivit friska och först då insåg de hur mycket deras outtalade överlevnadsinstinkt hjälpt dem på 

vägen. 

”Jag har resurser, jag klarar mig. Jag är en överlevare. Jag har gjort en cancerresa och jag har 

kommit fram” (Nyberg, 2008, s. 145). 

Flertalet kvinnor hade upplevelsen av att livet måste ha en annan mening än att dö ofrivilligt i 

bröstcancer.  

Förankring i livet 

I samtliga böcker framkom vikten av stöd och relationer och hur betydelsefulla dessa var för de 

kvinnor som drabbats av bröstcancer. Vikten av det stöd som kvinnorna hade fått gav dem kraft 

att orka kämpa vidare. Hjälpen från omgivningen innefattade anhöriga, sjukvården samt andra 

bröstcancersjuka. Det var en förutsättning för att kvinnorna skulle kunna uppnå ett välbefinnande 

under sjukdomstiden. 

"Det viktigaste i mitt liv är min familj, föräldrar och syskon. De är basen och grunden för att 

överhuvudtaget orka." (Andersson, 2004, s. 76). 

Alla kvinnor upplevde att stödet från omgivningen var väldigt viktig och att det gav dem hopp att 

klara sig igenom de bekymmer som fanns just för stunden hos kvinnorna. Att bara kunna få ringa 

någon och prata var ett sätt att orka fortsätta och gav kraften att ta sig igenom till exempel kvällen 

innan en strålbehandling eller cellgiftsbehandling, 

Anhörigas betydelse 

En gemensam stärkande faktor som samtliga kvinnor i böckerna hade, var relationen till familj 

och vänner. Det var framför allt dessa relationer som bidrog till välbefinnande under kvinnornas 

sjukdomstid. Något som framkom i litteraturen var att kvinnorna kämpade vidare på grund av 

sina barn och att dessa var av stor vikt för att hitta kämparglöden. Även att ha en partner vid sin 

sida var något som upplevdes stärkande. Partnern fanns där vid kvinnornas sida och gav dem stöd 

och ingav en känsla av trygghet. Upplevelsen av att få närhet och känna sig älskade var av viktigt 

för kvinnorna under sjukdomstiden för att lindra deras lidande. Bara att någon höll om dem kunde 

ge dem ett ökat välbefinnande. De kvinnor som var ensamstående och inte hade någon partner 

upplevde sig ensamma då de saknade någon under svåra situationer.  
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”Det är så tufft att bli allvarligt sjuk och vara ensam. Man är ju ensam i det även om man har en 

partner, men det finns i alla fall någon en som kan hålla om en, krama en och lindra lite av ens 

ångest.” (Nyberg, 2008, s. 96). 

Flertalet kvinnor upplevde att de fick stor stöttning från sina föräldrar och syskon. Syskonen var 

viktiga för att kunna diskutera med och att de hjälpte kvinnorna. Föräldrarna var viktiga för att 

kunna gråta ut hos, få känna sig liten igen och de var ett stort stöd när det kom till att ta hand om 

deras barn i svåra situationer. En av kvinnorna i böckerna valde att inte berätta för sina föräldrar 

och syskon om sin sjukdom. Hon kände att hon inte ville belasta sin mamma med detta och att 

hennes mamma i stället skulle bli så orolig och ledsen. Kvinnan i sin sjukdomssituation orkade 

inte stötta mamman i hennes sorg. I stället tog hon vänner till hjälp som stöttade henne, hjälpte 

henne med barnpassning och som hon diskuterade med. 

Andra bröstcancersjuka 

Vissa av kvinnorna upplevde att andra kvinnor som också drabbats av bröstcancer gav ett bra 

stöd. Detta stöd skiljde sig från det stöd de fick av anhöriga. Detta på grund av de tyckte det var 

skönt att få prata med andra kvinnor i samma situation och dela erfarenheter. Kvinnorna upplevde 

att det inte gick att dela känslorna med någon annan som inte hade upplevt hur det var att leva 

med bröstcancer. Genom att prata med personer i samma situation så fick kvinnorna en helt 

annan tröst. 

Samtliga kvinnor beskrev dessutom att stödet från Bröstcancerföreningen gav en styrka att kämpa 

vidare. ”Bröstcancerföreningen // de ger mig mod och styrka.” (Hållén, 2001, s. 17). Detta just 

för de alltid fanns tillgängliga för att prata samt att de själva hade varit i liknande situationer. 

Sjukvården 

Samtliga kvinnor i studien upplevde att bemötandet från sjukvården var positivt. De upplevde att 

de fick ett professionellt och vårdande bemötande. Att få tröst av sjukvårdspersonalen stärkte 

kvinnornas välbefinnande. Något som framkom var att fysisk kontakt och närhet hade en 

lugnande och trygg inverkan. Detta för att kvinnorna fick en känsla av att vårdpersonalen brydde 

sig om dem.  

”Då kommer läkaren över till mig och låter mig få gråta ut i hennes famn. Det känns tryggt och 

jag ser att hennes vita rock blir blöt av mina tårar, men hon fortsätter att stryka mig över 

ryggen.” (Tiger, 2010, s. 15). 

Trots att samtliga kvinnor upplevde ett positivt bemötande från sjukvården så fanns det gånger 

som de även upplevade det negativt. I jämförelse med den positiva upplevelsen av sjukvården så 

var den negativa upplevelsen ganska låg även om den till viss del förekom. Exempel på dåligt 

bemötande från sjukvården var upplevelsen att en del läkare hade svårt att bemöta rädsla och 

ångest. Vissa läkare gav information till kvinnorna om deras tillstånd men de hade svårt att se det 

subjektiva i situationen. Detta bidrog till att kvinnorna upplevde sig åsidosatta.  

Informationen var viktig för samtliga kvinnor i studien. Att få tillräcklig och rätt information 

bidrog till att kvinnorna upplevde minskad oro. Det var viktigt att de frågor som kvinnorna hade 

kring sin bröstcancer blev besvarade, detta för att minska risken för ett lidande. Det framkom att 

otillräcklig information bidrog till stress, ångest, oro och ett onödigt lidande. 
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”Detta är jag inte förberedd på. Genast infinner sig rädslan för att något hotfullt dykt upp i min 

sjukhusjournal. Nu har någon upptäckt något som man inte sett tidigare! Jag har ingen aning om 

att detta är en rutinundersökning, något som alla genomgår innan man går vidare” (Hållén, 

2001, s. 48). 

DISKUSSION 

 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. För att få fram 

ett bra och relevant resultat användes självbiografier som datamaterial. Valet av självbiografier 

gav författarna en inblick kvinnornas livsvärld. Det som framkom var att det blev en förändring 

av livsvärlden både psykiskt och fysiskt för kvinnorna. Relationer så som anhöriga och andra 

bröstcancerdrabbade visade sig ha en positiv inverkan på kvinnornas välbefinnande och 

sjukvården kunde både beröra kvinnornas välbefinnande och lidande. 

 

Metoddiskussion 

Studien var av kvalitativ ansats, vilket ansågs vara en lämplig metod gentemot studiens syfte 

eftersom att kvinnors unika upplevelser skulle belysas. Datainsamlingen bestod av fem 

självbiografier skrivna av kvinnor som drabbats av bröstcancer. Denna metod valdes eftersom 

självbiografier är livsberättelser skrivna av personer som upplever hälsa/ ohälsa, lidande och vård 

på olika sätt. Ofta innehåller de detaljerade skildringar av människors vardag, vilket kan användas 

i vetenskapligt syfte (Dahlborg Lyckhage, 2012). 

 

I självbiografier finns en form av trovärdighet trots att de är uppbyggda på författarens egna 

tolkningar av världen (Segesten, 2012). Medvetenhet fanns om att användandet av självbiografier 

kunde påverka studiens tillförlitlighet då författarna till litteraturen kunde ha förskönat eller 

förvrängt sin historia för att den skulle bli åtråvärd för läsaren. Vid användandet av 

självbiografier kunde en svaghet vara att de viktigaste och starkaste minnena enbart framträdde, 

de svaga och mer diffusa minnena kan ha glömts bort och inte fått någon plats i berättelsen. Detta 

kan ha påverkat att alla känslor som upplevdes inte framträdde i självbiografin. Flertalet av 

självbiografierna var skrivna för att hjälpa kvinnor i liknande situationer, detta kunde vara en risk 

då kvinnorna uppmärksammat vissa delar mer på grund av vad de ansåg att andra drabbade borde 

veta. En annan svaghet var att självbiografier var offentligt publicerade vilket kunde leda till att 

kvinnorna kan uteslutit viss information som de inte ville att allmänheten skulle få reda på. En 

annan svaghet som fanns var att inga följdfrågor kunde ställas till kvinnorna som vid en 

intervjustudie, detta medförde att obesvarade frågor kring kvinnornas upplevelser kunde uppstå.  

En alternativ metod till självbiografier hade varit att intervjua kvinnor med bröstcancer, detta 

hade gett ett annorlunda resultat för att vid intervjuer kan kroppsspråket läsas av och ord kan få 

en helt annan betydelse. En av anledningen till att intervjustudie valdes bort var på grund av den 

arbetsinsats som hade krävts. Med detta menas att författarna anser sig ha en otillräcklig kunskap 

gällande intervjuteknik och att mycket tid till att lära sig och öva upp denna hade krävts. Att 

intervjua kvinnor som haft/har bröstcancer kan vara känsligt och en osäker intervjuare hade 

bidragit till en icke korrekt genomförd intervju och i stället skapat ett lidande för kvinnan. Enligt 

Helsingforsdeklarationens (2008) föreskrifter får inte forskning utföras på patienter av personer 

som inte har kompetensen eller lämplig utbildning. Detta innebar att tillvägagångssättet för att 

hitta bröstcancersjuka kvinnor hade gjorts annorlunda genom antingen bröstcancerföreningen 

eller andra kontakter. En svaghet med intervjuer är att det inte ger en lika stor helhetsbild som 
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självbiografier. Genom att läsa självbiografier gavs en bild över hela kvinnans sjukdomstid. Vid 

intervju ges endast svar på det som frågas. En annan svaghet med intervjuer är att dessa ska 

ljudinspelas vilket kan påverka kvinnan i den aspekten att information kan uteslutas på grund av 

att hon inte vill berätta om intima och privata upplevelser inför okända människor. 

 

Att basera studien på vetenskapliga artiklar hade varit ett annat alternativ, detta exkluderades på 

grund av att de artiklar som hittades innefattade ett kortare tidsintervall av sjukdomsperioden än 

vad som skulle undersökas. Författarna ville ha ett längre tidintervall som innefattade kvinnornas 

vardag och hur deras känslor framträdde.  Artiklar är sekundärkällor vilket innebär att författarna 

till artiklarna undersöker och skriver utifrån dennes syfte medan självbiografier är primärkällor 

vilket ger tillgång direkt till kvinnornas upplevelse utan att någon annan blandas in. En svaghet 

av att använda artiklar som datamaterial kan vara att dessa träffar hade kommit från hela världen. 

Valet av självbiografier ger en annan typ av kunskap då de är skrivna i Sverige och gav relevant 

kunskap om svenska förhållanden. 

 

Hade andra självbiografier valts hade ett annat resultat framkommit. Eftersom böckerna valdes 

från Universitetsbiblioteket i Växjö och att de var få till antal kan också detta resulterat i ett 

annorlunda resultat. Den risk som fanns med detta tillvägagångsätt var att viktiga och informativa 

självbiografier kan gått förlorade eftersom att de fanns på andra bibliotek i Sverige. Hade fler 

självbiografier valts hade detta gett ett bredare samt ett mer trovärdigt resultat. Styrkan i att välja 

fem självbiografier som fanns på universitetsbiblioteket i Växjö var att mycket tid kunde läggas 

ner på analysen och att studera de böcker som faktiskt valts ut. Detta bidrog till att det blev en 

noggrant utförd analys som gav ett korrekt resultat samt en minskad risk för feltolkningar. Ett 

annat alternativ hade varit att välja självbiografier skrivna av anhöriga till bröstcancersjuka. Detta 

valdes bort då syftet var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  

 

En av inklusionskriterierna var att självbiografierna var publicerade år 2000 eller senare, detta 

kan ses både som en svaghet och styrka. Svagheten var att självbiografier publicerade innan år 

2000 gick förlorade. Styrkan var att relevant ny data framkom som kunde relateras till dagens 

sjukvård. Mellan år 2000-2012 var det en relativt lång avgränsning. Vid analys gjordes en 

noggrann undersökning för att jämföra om det fanns någon skillnad i upplevelserna hos kvinnor 

med bröstcancer mellan dessa år. Det framkom att det inte var någon skillnad mellan 

självbiografierna publicerade år 2000 i relation till dem som var publicerade år 2012 i 

upplevelserna hos kvinnor med bröstcancer. Ett annat inklusionskriterie var att kvinnorna skulle 

vara mellan 35-50 år gamla. Ett annat åldersspann hade gett ett annorlunda resultat då kvinnor har 

olika upplevelser beroende på vart i livet de befinner sig. Självbiografier skrivna på annat språk 

än svenska valdes att exkluderas, detta på grund av att minska risken för feltolkningar av texten. 

En svaghet med detta var att informativa viktiga självbiografier kunde ha uteslutits.  

Studiens resultat innehåller citat för att bidra till en starkare förståelse av kvinnornas upplevelser. 

Detta för att beskriva det manifesta i texterna. Enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 52) är 

data i form av citat ett tillvägagångssätt inom kvalitativ resultatredovisning som ökar 

tillförlitligheten. 

 

Granheim och Lundmans (2004) manifesta kvalitativa innehållsanalys valdes. Genom en väl 

beskrivande dataanalys ökade trovärdigheten för resultatet. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) ska forskaren i en kvalitativ studie redovisa sin förförståelse som kan ha påverkat 

analysen. Till viss del fanns en förförståelse  hos författarna om hur det var för kvinnor att leva 
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med bröstcancer på grund av att de har anhöriga som drabbats. På så sätt fått en inblick i  hur 

dessa kvinnor har hanterat sjukdomen i sin vardag. I studiens resultat har kvinnornas upplevelse 

återgetts så sanningsenligt som möjligt och en medvetenhet om förförståelsen och hur denna kan 

påverka textens tolkning fanns. 

 

Under analysen lästes biografierna igenom enskilt. Därefter plockades meningsbärande enheter ut 

var för sig. En fördel med detta var att det inte är lika stor chans att viktiga meningsbärande 

enheter gick förlorade. De meningsbärande enheterna jämfördes sedan och dessa var till högsta 

grad identiska. Detta ökade trovärdigheten då författarna omedvetet av varandra var överens om 

vilka meningsbärande enheter som var relevanta för syftet. Därefter valdes gemensamt de 

meningsbärande enheter ut som ansågs representativa för syftet och dessa kondenserades och 

kodades. Efter kodningen genomfördes en diskussion tillsammans för att få fram vilka kategorier 

och underkategorier som skulle bildas. Diskussionen ansågs vara en styrka då svårigheter med att 

skapa kategorier kunde diskuteras och problematiseras författarna emellan. 

 

Då studien var av kvalitativ ansats och baserades på självbiografier var inte resultatet direkt 

överförbart då de individuella upplevelserna undersöktes. Det finns möjlighet att resultatet kan 

generaliseras till fler kvinnor än de som ingick i studien. Detta innebar att andra kvinnor med 

bröstcancer kan erfara liknande upplevelser som kvinnorna i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom att livet efter att ha drabbats av bröstcancer upplevs individuellt av 

samtliga kvinnor. Samtidigt så framkom även liknande upplevelser hos kvinnorna. Genom 

analysen framkom följande huvudkategorier och underkategorier. Första huvudkategorin var 

hotad till livet med underkategorierna bröstcancerbeskedet, kroppens förändring, behandling samt 

framtiden. Andra huvudkategorin var viljan till livet med underkategorier kämpaglöd och 

överlevnadsinstinkt. Tredje huvudkategorin var förankring i livet med underkategorierna 

anhörigas betydelse, sjukvården samt andra bröstcancersjuka. I resultatdiskussionen kommer en 

del av kategorierna samt underkategorier att diskuteras. 

 

Hotad till livet 

Den första huvudkategorin som framkom var hotad till livet. Denna beskriver kvinnornas alla 

känslor som uppkommer i samband med att leva med bröstcancer. Känslor som beskrivs är chock, 

rädsla, ångest, frustration, skam, ovisshet och hot. Dessa känslor följde kvinnorna genom hela 

deras sjukdomsperiod, ibland mer och ibland mindre. Beskrivandet av dessa känslor går att finna 

i andra studier om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Där känslor som chock, 

rädsla och ensamhet beskrivs (Elmir, Jackson, Beale & Schmied 2010; Mosher et al. 2013). Det 

framkom även i resultatet att döden blev en central del i kvinnornas liv samt att livet inte längre 

gick att tas för givet. Detta går att finna likheter i Elmir et al. (2010) studie där kvinnorna 

beskriver hur det är att leva med en rädsla för att dö i bröstcancer. Det är av stor vikt att som 

sjuksköterska i framtiden våga bemöta denna känslostorm som kvinnorna upplever i samband 

med sin bröstcancer. Resultatet har gett en insikt i hur det kan kännas för kvinnorna som lever 

med bröstcancer genom att de har satt ord på sina känslor. Att ständigt leva med en rädsla för att 

dö måste vara fruktansvärt och nästintill omöjligt. Genom att sjuksköterskor får mer kunskap om 

dessa känslor så bidrar det till att patienter med bröstcancer kan bemötas i sina känslor på ett 

bättre och förståeligt sätt. 
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Mottagandet av ett bröstcancerbesked bidrog till en stor förändring av kvinnornas livsvärldar. De 

första känslorna som uppstod var ångest, rädsla, ledsamhet, frustration, chock samt panik. Många 

kvinnor ställde sig frågan varför just de hade drabbats. En av de starkaste känslorna som uppstod 

vid bröstcancerbeskedet var rädslan av att behöva överge sina barn genom att gå bort i 

bröstcancer. Fisher och O‟Connor (2012) belyste i sin studie hur kvinnor med bröstcancer 

upplevde rädsla över hur det skulle gå för deras barn i framtiden och hur barnen skulle klara sig 

om sjukdomen blev värre. Det framkom också att kvinnorna kände att de ville vara nära sina barn 

för tillfället för att de inte visste hur länge de skulle kunna finnas till för dem. Detta var inte 

känslor som uppkom i samband med bröstcancerbeskedet specifikt utan under hela sjukdomens 

gång. Den känsla som skapade ett stort lidande för kvinnorna i resultatet var rädslan att överge 

sina barn direkt efter bröstcancerbeskedet. I andra granskade studier har inte den här känslan 

beskrivits som lika central och stark som resultatet som framkommit i studien (Drageset, 

Linstrøm, Giske, Underlids 2012; Elmir et al. 2010; Fisher et al. 2012; Remmers, Holtgräwe, 

Pinkert 2010). Det går inte att finna andra studier hur kvinnor upplevde den här känslan och om 

de gör det specifikt vid mottagandet av en bröstcancerdiagnos. Resultatet är av stort intresse då 

det inte går att finna i andra studier som granskats. Det har gett en insikt i att känslor vid ett 

bröstcancerbesked kan variera radikalt, men att rädslan att överge sina barn kan vara en av de 

starkaste känslorna kvinnorna upplever. Detta måste tas i beaktning och vid bröstcancerbeskedet 

måste kvinnan rädsla över att överge barnen bemötas. 

Samtliga kvinnor genomgick en förändring av den subjektiva kroppen där hela ena bröstet 

avlägsnades. Känslorna och tankarna kring detta var varierande och vissa av kvinnorna upplevde 

ett stort lidande. De känslor som framkom kring detta var upplevelsen av att känna sig stympad, 

att känna sig som en halv kvinna samt upplevelsen av att ett kvinnligt utseende inte ska se ut på 

detta sätt. Dessa upplevelser beskrivs och stöds i studier av Nizmail, Anoosheh och Mohammade 

(2011) samt Elmir et al. (2010) där kvinnor beskriver att mycket av deras kvinnlighet satt i 

brösten och att deras kvinnlighet nu gått förlorad. En annan central känsla var känslan av skam. 

Framför allt då kvinnan skulle visa upp sin kropp för sin partner eller andra människor. Detta 

stöds i andra studier av Elmir et al (2010) där känslan av skam uttrycker sig i att kvinnorna 

känner att de inte kommer våga klä av sig framför sina partners eller andra män i framtiden just 

för att de upplever sig se så deformerade ut. Wiklund (2003) beskriver att en förändring av den 

subjektiva kroppen bidrar till att upplevelsen av oss själva ses på ett nytt sätt. Vi förhåller oss till 

världen genom kroppen och därför blir kroppen en viktig del för vår identitet. Som sjuksköterska 

är det viktigt att ha en förståelse för vad den subjektiva kroppen kan betyda för den 

bröstcancersjukas identitet och självkänsla. Det är viktigt att ha i åtanke att en kroppsdel inte 

enbart är något biologiskt objekt utan även att den har en subjektiv betydelse och kan väcka 

många känslor hos kvinnan. 

 

En del av kvinnorna i resultatet kände inte att det var av så stor vikt att förlora ett bröst. Deras 

tacksamhet för livet var större och de kände snarare en lättnad då de vaknade efter operation och 

kände att bröstet var borta. Detta stöds av Denford, Harcourt, Rubin och Pusic (2010) som 

beskriver att en del kvinnor inte är så oroade över sitt utseende utan det är viktigare för dem att 

kunna utföra saker de tycker om i livet. En av kvinnorna i resultatet uttryckte känslan av att det 

kvarvarande bröstet var ett hot och att ett borttagande av detta önskades så att hon inte skulle ha 

några bröst kvar. Detta framkom inte i andra granskade studier, det framkom snarare att 

kvinnorna ville rekonstruera sitt cancerdrabbade bröst (Denford et al., 2010). Detta visade en stor 

skillnad på resultatet där kvinnan inte ville ha sitt friska bröst kvar. Kvinnor upplever relationen 

till sin subjektiva kropp olika. Detta är viktigt att ta hänsyn till som sjuksköterska och inte ta för 
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givet att alla kvinnor vill behålla sitt friska bröst. Kvinnan ska själv få bestämma hur hon vill göra 

och vad som ökar hennes välbefinnande.  

Samtliga av kvinnorna i studien som fick cellgifter tappade håret. Studien visar att kvinnorna 

upplevde sin hårförlust som en bisak och att känslan av överlevnad var starkare, ingen större 

tanke lades på att vara hårlös. Vid granskandet av andra studier av Harcourt & Frith (2008) och 

Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson (2011) framkom det att kvinnorna såg hårförlusten som 

något jobbigt, ledsamt och som något som väckte många tankar och känslor. Det väckte även en 

osäkerhet kring deras utseende samt en osäkerhet kring hur andra människor såg på deras nya 

utseende. Detta resultat skiljer sig från det resultat som författarna fått fram i denna studie.  

Det är viktigt att som sjuksköterska reflektera över att alla inte reagerar på samma sätt när en 

förändring sker i den subjektiva kroppens. Att ha förståelse och acceptans för andras olikheter är 

viktigt för att kunna bemöta patienten och ge denne ett bra individanpassat stöd i framtiden som 

sjuksköterska. 

Viljan till livet 

Den andra huvudkategorin som framkom var viljan till livet. Detta uttryckte sig i att samtliga 

kvinnor fann en inre styrka och kämpaglöd till att besegra bröstcancern. Kvinnorna upplevde en 

överlevnadsinstinkt och de ansåg att ett positivt förhållningssätt och att hoppet hjälpte dem att 

kämpa vidare. I Elmir et al. (2010) studie går liknande upplevelser att finna där den inre styrkan 

beskrevs hos kvinnorna till exempel där kvinnorna fann styrka i och med att de hade en tro om att 

de skulle övervinna sjukdomen.  

Det framkom även i resultatet att vissa positiva aspekter uppkom i samband med bröstcancern. 

Exempel på dessa kunde vara att kvinnorna kände att de fick en förändrad syn på livet och döden, 

de uppskattade livet mer samt att de fick en ökad trygghet i sig själva. Detta går att finna likheter 

i Joulaee et al. (2012) där kvinnor beskriver att de upptäckt nya sidor med sina liv och att allt har 

fått en mycket större betydelse sedan bröstcancerbeskedet. Sådant som tagits för givet tidigare är 

nu viktigt och även naturliga saker som solsken och regn får en helt annan betydande innebörd 

som är svår att förklara. Genom detta kan slutsatsen dras att människor som varit med om en 

livsomvändande och påfrestande situation får en annan syn på livet som kan vara svår att förstå 

för människor som inte varit med om liknande. Det är då viktigt att acceptera deras nya syn livet 

och det faktum att alla människor begrundar liver på olika sätt. 

Det framkom i studien att kvinnorna hade en överlevnadsinstinkt som först uttryckte sig efter att 

de blivit friskförklarade. Det var då de insåg att det var denna outtalade överlevnadsinstinkt som 

hjälpt dem mycket på vägen genom sjukdomen. Flertalet kvinnor uttryckte också känslan av att 

människan var rustad för att överleva och att livet måste ha en annan mening än att dö ofrivilligt i 

bröstcancer. Detta styrks även i Elmir et al. (2010) där en av kvinnorna beskriver att hon 

upplevde att den människliga kroppen är gjort för att överleva och att människan har en 

överlevnadsinstinkt som är större än någonting annat. Även i Kaiser (2008) beskriver sig 

kvinnorna som överlevare och de antar en viss överlevnadsidentitet. De känner en stolthet över att 

vara överlevare. Detta har gett insikt i att människor som utsätts för en påfrestning och förändring 

i livet har en överlevnadsinstinkt som framkommer då. Denna överlevnadsinstinkt hjälper 

individen på vägen och kan vara svår att förstå för någon som inte varit i liknande situationer. 

I studien framkom att kvinnorna någon gång under sin sjukdomsperiod när diagnosen sjunkit in 

fann en kämpaglöd och en inre styrka. De uttryckte känslan av att vara fulla av liv samt att de 

hade ett val att antingen falla ner i ett självmedlidande eller att ta upp kampen om sitt liv. 
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Kvinnorna beskrev även att de hade som mål att överleva och genom att sträva efter dessa mål så 

ökade deras kämpaglöd. Detta styrks av Kaiser (2008) som beskiver att kvinnorna hittade en inre 

styrka och kämpaglöd som fick dem att vilja kämpa. Även familj, framtidshopp och 

framtiddrömmar fick dem att inte falla ner utan att kämpa och vilja slåss för sina liv. Det är av 

vikt att i det framtida arbetet som sjuksköterskor bemöta kvinnornas inre styrka och kämpaglöd, 

att göra allt för att underbygga viljan till livet. Enligt Willman (2010, s. 38-39) är hopp relaterat 

till individens syn på en möjlig framtid och tron att det finns en morgondag. Även vid svår 

sjukdom så har människan ett val till hur hon förhåller sig till situationen. Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att det är viktigt att komma ihåg att hoppet kan ge en ökad vilja till överlevnad, 

vilket kan påverka utgången av bröstcancersjukdomen hos kvinnorna. 

Det är viktigt att ha i åtanke att det kan vara svårt att finna styrka och att alltid vara positiv i alla 

lägen vid brötcancer (Kaiser, 2008). Det är då viktigt som sjuksköterskor att hjälpa kvinnorna att 

hitta hoppet men även respektera att kvinnorna inte alltid kan vara starka och även stötta dem i 

detta. 

Förankring i livet 

Det framkommer i resultatet att stöd och relationer är betydelsefulla för kvinnorna som en 

förankring i livet. Stödet gav kvinnorna kraft att orka kämpa vidare. Den hjälp från omgivningen 

som var viktigast innefattade sjukvården, anhöriga samt andra bröstcancersjuka. I Drageset et al. 

(2012) studie fanns det stöd för detta. Resultatet i studien visar på att känslan av att familj, 

vänner, kollegor samt att sjukvårdspersonal fanns tillgängliga när kvinnorna kände att de behövde 

få stöd. Detta var viktigt för samtliga kvinnor. Detta visar på hur viktigt det är att involvera de 

närstående som kvinnorna anser är viktiga och inte bara tänka på att det är sjukvården som ska ge 

stöd. Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett samtal med kvinnorna och tillsammans besluta 

över vilka hon vill involvera i sitt sjukdomstillstånd, det vill säga att vårda med kvinnans 

livsvärld som grund. 

Studiens resultat visade att relationer till familj och vänner var något av den viktigaste aspekten 

för kvinnans förankring i livet. De anhöriga och framförallt kvinnornas barn var viktiga för att 

hitta kämpaglöden. Även de kvinnor som hade en partner vid sin sida upplevde detta som 

stärkande och något positiv som lindrade lidandet. Kvinnor utan partner upplevde sig ensamma 

då saknaden efter någon uppkom i svåra situationer. Detta går att finna i Drageset et al. (2012) 

studie där det framkommer att kvinnor som har en partner får en annan typ av stöttning än de som 

inte har en partner. De som inte har en partner upplever sig ensamma och att de saknar en fysisk 

närhet. Detta har bidragit till en förståelse om hur svårt det kan kännas att vara ensam i en 

situation där livet ifrågasätts. Partnern spelar en betydande roll för att får stöd i ensamheten. Detta 

är viktigt att tänka på som sjuksköterska så att partnern involveras i vården och behandlingen och 

inte glöms bort. Det är viktigt som sjuksköterska att även kunna bemöta kvinnor som inte har 

någon partner och upplever sig ensamma och kan stötta dem i detta. Något som framkom i 

studiens resultat var att stöttning ifrån föräldrar och syskon var viktigt för kvinnorna. De gav stöd 

genom att kvinnorna kunde tillåta sig ha en diskussion med någon som fanns kvar och kunde ge 

trygghet. I Elmir et al. (2010), Drageset et al. (2012) studier framkommer detta som ett resultat. 

Bland annat bidrar familjen till att kvinnorna fann en styrka i sig själva samt att de gav kvinnorna 

tröst så att de inte kände sig lika nedstämda. En av kvinnorna i studiens resultat valde att inte 

berätta för sina föräldrar om hennes sjukdomssituation. Detta på grund av att hon inte ville 

belasta sin familj och göra dem oroliga. Hon tog däremot vänner till hjälp som ett stöd.  I 
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samtliga av de studier som hittats fanns inte något liknande. Resultatet beskriver att vänner kan 

räknas som närstående eller utgöra ett nära stöd. Detta är viktigt att som sjuksköterska ha i åtanke 

att familj inte alltid behöver vara de personer som den bröstcancersjuka kvinnan är släkt med. 

 Resultatet i studien visade att samtliga kvinnor upplevde ett positivt bemötande från sjukvården. 

Sjukvårdspersonalen upplevdes som professionell och kvinnorna kände sig väl omhändertagna. 

Trösten från sjukvårdpersonalen var en central aspekt som kvinnorna upplevde som stärkande. 

Att få fysisk kontakt så som en tröstande kram var viktigt för samtliga kvinnor då de kunde känna 

en trygghet hos vårdpersonalen. I studier av Elmir et al. (2010) och Drageset et al. (2012) 

upplevde kvinnorna att de hade ett förtroende för vårdpersonalen och att de gav dem ett stöd 

vilket bidrog till att de hade lättare att acceptera sin sjukdom. Det är viktigt att som 

sjukvårdspersonal våga ge fysisk kontakt och trösta kvinnor med bröstcancer för att öka deras 

välbefinnande. Det är av vikt att först känna av om kvinnan är öppen för fysisk kontakt. Om 

fysisk kontakt utförs även om personen i fråga inte uppskattar det så uppstår en motsatt effekt och 

otrygghet skapas. Enligt Remmers et al. (2010) upplever kvinnor med bröstcancer att relationen 

med sjuksköterskan är viktig. Patienten vill att sjuksköterskan ska finnas vid deras sida genom 

svåra situationer. De vill bli sedda som de individer de är samt kunna ha samtal om vardagliga 

saker. De uttryckte också en önskan att vårdpersonalen ska kunna använda sig av humor. Detta 

visar på det som Dahlberg (2010) menar att vårdaren ska fokusera på. Patientens livsvärld ska 

vara i fokus hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande påverkar individen. 

Trots att samtliga kvinnor upplevde ett positivt bemötande från sjukvården så fanns det gånger 

som de även upplevade det negativt. I jämförelse med den positiva upplevelsen av sjukvården så 

var den negativa upplevelsen ganska låg även om den till viss del förekom. De ansåg att läkare 

inte kunde bemöta deras rädslor och ångest. Informationen från läkaren framkom utan att de såg 

det subjektiva hos kvinnorna utan bara sjukdomen. Dessa kvinnor upplevde sig åsidosatta. 

Resultatet styrks i Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Erikssons (2004) studie där 

kvinnor beskrev att de inte blev behandlade på ett mänskligt sätt samt att de upplevde att 

vårdpersonalen inte intresserade sig för dem i samband med deras bröstcancer. De upplevde att 

fokus låg på diagnosen mer än på den individuella kvinnan. Willman (2010) menar att människan 

ska vårdas utifrån ett helhetsperspektiv. Detta innebär att människan ska betraktas som en enhet 

av kropp, själ och ande. Inte bara kroppen ska sättas i centrum utan människan som en helhet. 

Detta har givit författarna kunskap om hur viktigt ett gott bemötande är genom att behandla 

kvinnorna utifrån ett helhetsperspektiv. Till exempel vid borttagande av bröst ska kvinnan få en 

möjlighet att prata om sina känslor kring detta samt hur bearbetningen ska ske, hon kan inte bara 

skickas hem när operationen är klar. På så vis sätts hela människan i centrum och inte bara det 

kroppsliga får utrymme. 

Utifrån studiens resultat framkommer det att framtida forskning behövs kring hur 

sjukvårdpersonal ska bemöta den känslostorm som uppstår efter ett bröstcancerbesked. Hur ska 

sjukvårdspersonal bemöta en sådan situation där rädsla, chock och panik har en central roll? Detta 

krävs för att förhindra att vårdlidande uppstår. Det framkommer i studien hur viktigt kvinnorna 

upplever stödet från omgivningen för sin kamp mot sjukdomen. Den framtida forskning borde 

fokusera på de olika sorters stöd som kan hjälpa kvinnan i hälsoprocessen. En tanke som väcktes 

var om ett ökat stöd från sjukvården behövs eller om sjukvården ska inrikta sig mer på 

familjefokuserad omvårdnad med systemteorin som grund? Detta innebär att familjen ska ses 

som ett system och när en familjemedlem blir drabbad av tillexempel bröstcancer så rubbas hela 
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systemet och hela familjen påverkas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2010). Författarna anser att 

framtida forskning kring de anhörigas erfarenheter behövs och hur de anhöriga ska få ett ett ökat 

stöd för att de ska orka stötta den bröstcancerdrabbade kvinnan.  

Slutsatser 

Studien har besvarat syftet genom att en beskrivning av kvinnornas förändrade livssituation vid 

bröstcancer har gjorts. Det har framkommit att det skedde en förändring i livsvärlden hos 

kvinnorna som bidrog till ett lidande men också en känsla av välbefinnande genom familj och 

vänner och andra bröstcancersjuka kvinnor. Det framgick tydligt att vid beskedet av 

bröstcancerdiagnosen så upplevde kvinnorna de starkaste känslorna. Rädslan över att överge sina 

barn kom att orsaka en av de mest framträdande känslorna som bidrog till lidande. Ett 

bortopererat bröst upplevdes väldigt olika. En del av kvinnorna såg det som en befrielse medan 

andra såg det som en förlust av sin kvinnlighet. Det framkom att kvinnorna någon gång under 

sjukdomstiden fann kämpaglöd och en inre styrka för att besegra bröstcancern. En viktig del av 

resultatet var sjukvårdens, anhörigas samt andra bröstcancersjukas inverkan på kvinnornas 

välbefinnande. Anhöriga, andra bröstcancersjuka samt ett bra bemötande från sjukvården gav 

kvinnorna tröst och styrka.  

En slutsats som författarna drar är att upplevelsen av att leva med bröstcancer är individuell och 

svår att förstå för någon som inte upplevt sjukdomen själv. Som sjuksköterska är det av vikt att 

lyssna till den bröstcancerdrabbade kvinnan och vara följsam till hur hon vill bli bemött av 

vården. Detta har vi stor hjälp av genom vårdvetenskapen som fokuserar på den här typen av 

kunskap där livsvärlden sätts i fokus. 
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Databas Sökord Träffar Tillgängliga UB 

Växjö 

Lämpade 

för syftet 

och 

granskade 

Uteslöts på grund av 

exklutions/inklutionskr

iterier 

Utvalda 

självbiografier 

LIBRIS       

 Bröstcancer 754 st     

 Bröstcancer + 

biografi+ på 

svenska 

33 st     

 Bröstcancer + 

biografi+ på 

svenska + årtal 

2000-2012 

21 st 13 st 8 st 3 st 5 st 

 

 

 



 

Sammanfattning av självbiografierna            Bilaga 2 

Boktitel Författare Årtal Sammanfattning  Egna värderingar 

Brösttoner – en 

liten bok om tankar 

och känslor kring 

bröstcancer 

Maud Hållén 2001 Maud var 45 år gammal när hon får besked om att 

hon drabbats av bröstcancer. Hon är fyrabarnsmor 

och bor ihop med sin sambo. Hon beskriver sina 

upplevelser av sin bröstcancer på ett lite 

lättsammare sätt. Det framkommer att hon har 

tagit hjälp av humorn för att klara sig igenom 

denna hemska sjukdom. 

  Boken valdes på grund av att den 

ger en övergripande bild av hur 

livet med bröstcancer kan 

uttrycka sig. Boken är upplagd 

med hjälp av humor vilket visar 

ett alternativ till hur sjukdomen 

kan tacklas. Ingen av de andra 

självbiografierna var skriva på 

liknande sätt. 

När du blir ”flintis” 

kan pappa köra mig 

till fritids då? – Att 

leva med 

bröstcancer.  

Anneli 

Andersson 

2004 Anneli var 39 år när hon drabbas av bröstcancer. 

Hon har ett barn och bor ihop med sin sambo. 

Hon har en så kallad kronisk bröstcancer som hon 

aldrig kommer bli friskförklarad ifrån. Anneli 

finner sin styrka och kraft genom sin optimistiska 

syn samt med hjälp av stöttning från sin familj. 

   Denna bok valdes för att den gav    

en beskrivande bild och 

författaren uttryckte mycket 

känslor och tankar genom hela 

bröstcancerförloppet. Författaren 

skriver enbart om hennes 

upplevelser om bröstcancer 

eftersom det är en så central del i 

hennes liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

När livet rämnar Eva Nyberg 2008 Eva är 43 år när hon får sitt bröstcancerbesked. Hon 

är ensamstående med två barn. När Eva blivit 

friskförklarad drabbas hon av ett återfall, vilket gör 

att hon måste gå vidare med ny behandling. Hon får 

mycket hjälp och stöttning av en nära manliga vän. 

Författaren beskriver känslor 

kring in sjukdom men även känslor 

kring vardagliga ting som sker trots 

sjukdomen. Det här gav en intressant 

och bra inblick hur kvinnorna 

fungerar även i vardagen och hur de 

gör för att kunna leva normalt 

Jag vill leva Monica 

Tiger 

2010 Monica är trebarnsmor och bor ihop med sin man. 

Hon får diagnosen bröstcancer och måste operera 

bort sitt bröst. Hon beskriver upplevelsen av hur det 

är att mista sin kvinnlighet genom att bli 

mastektomerad. 

Denna bok valdes på grund av att 

författaren beskriver mycket 

känslor och tankar kring hur det 

är att förlora ett bröst. 

Hope Lotta Tenor 2012 Lotta är 37 år gammal då hon får sitt 

bröstcancerbesked. Hon är ensamstående och 

enbarnsmor. Hon är utbildad sjuksköterska, vilket 

påverkar hennes syn på bröstcancer avsevärt då hon 

sett sjukdomens hemska sidor.  Lotta har en väldig 

kämparglöd och väljer att operera bort båda sina 

bröst för att minska risken för återfall. 

Hope är en bok som ger en 

väldigt bra insyn i hur en kvinna 

med bröstcancer kan uppleva 

detta. Boken är tung att ta sig 

igenom då den beskriver många 

känslor med ångest, rädsla och 

tankar på döden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Källkritik av tryckt text enligt Friberg (2012) 

- Vilken form av litteratur är detta- vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap osv? 

- Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 

- Vem/ vilka är författaren/författarna- vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket 

mål har de haft? 

- När trycktes källan- har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak? 

- Har texten blivit kvalitetsgranskad- av vem, i vilket syfte? 

- På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

Friberg (2012) s. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalitetsgranskning               Bilaga 3 

Titel Vilken form 

av litteratur 

är detta? 

Vem är 

ansvarig 

utgivare? 

Vem/vilka är 

författaren/författarna

? 

När är källan 

tryckt? Och 

vilken betydelse 

har tidpunkten? 

Har texten blivit 

kvalitetsgranska

d? 

På vilket sätt 

kan jag 

använda denna 

text för att 

utveckla 

akademiskt och 

professionell 

kunskap inom 

mitt 

ämnesområde? 

Jag vill leva Självbiografi Upplands 

Väsby: 

Monica 

Tigers 

bokförlag 

Monica Tiger. 

Författaren arbetar som 

förskolelärare när hon 

får besked om att hon 

drabbats av bröstcancer. 

Boken är skriven utifrån 

hennes personliga 

erfarenheter och sitt eget 

perspektiv. Syftet med 

boken är att dela med sig 

av sina egna erfarenheter 

av bröstcancer för att 

hjälpa andra drabbade. 

Trycktes 2010. 

Boken är skriven 

cirka 2 år efter 

upptäckten av sin 

bröstcancer. Detta 

kan ha påverkat 

beskrivningen av 

upplevelserna. 

Efter kontakt med 

förlaget framkom 

det att boken inte 

blivit 

kvalitetsgranskad. 

Genom att läsa 

boken ökar 

förståelsen för 

upplevelsen av 

att förlora ett 

bröst vilket kan 

vara en nyttig 

kunskap att ha 

som 

vårdpersonal. 

När livet 

rämnar 

Självbiografi Borås: 

Recito 

Eva Nyberg berättar om 

sin resa att få ett återfall 

av sin bröstcancer. 

Syftet med boken är att 

ge en inblick i hur hon 

klarade sig igenom 

ytterligare kämpandet 

mot cancer. 

Trycktes 2008. 

Skrivandet av 

biografin 

påbörjades när hon 

fortfarande var 

under behandling 

och kan påverka 

innehållet positivt. 

Efter kontakt med 

förlaget framkom 

det att boken inte 

blivit 

kvalitetsgranskad. 

Biografin 

belyser kvinnans 

upplevelse att 

leva med 

bröstcancer samt 

hur det är att få 

ett återfall. Detta 

ökar kunskapen 

för vårdpersonal. 



 

 

 

Hope Självbiografi Borås: 

Rectio 

Lotta Tenor jobbar som 

sjuksköterska och 

beskriver hur 

bröstcancerbeskedet 

förändrade hennes liv. 

Hennes bakgrund som 

sjuksköterska påverkar 

hennes sätt att se på 

sjukdomen. Syftet med 

boken är att hjälpa 

andra som har drabbats 

att ta sig igenom 

sjukdomen. 

Trycktes 2012. Hon 

skrev boken 9 år 

senare efter att hon 

drabbats, vilket kan 

påverka 

beskrivningen av de 

upplevelser och 

minnen hon har. 

Efter kontakt 

med förlaget 

framkom det 

att boken inte 

blivit 

kvalitetsgransk

ad. 

Genom att läsa 

boken ökar 

förståelsen för 

hur ett 

bröstcancerbeske

d kan förändra 

någons liv samt 

hur yrke och 

tidigare 

erfarenhet kan 

påverka. 

När du blir 

”flintis” kan 

pappa köra 

mig till fritids 

då? – att leva 

med 

bröstcancer 

Självbiografi Esklistuna: 

Anelia         

Anneli Andersson 

drabbas av en kronisk 

bröstcancer och hon 

beskriver sin resa 

mellan behandlingar 

och operationen. Boken 

är skriven för att kunna 

hjälpa andra som är i 

liknande situationer. 

Trycktes 2004. 

Boken är skriven 

under tiden av 

sjukdomen på grund 

av att det är en 

kronisk bröstcancer. 

Detta påverkar 

minnen av känslorna 

eftersom hon lever 

med detta dagligen 

Efter kontakt 

med förlaget 

framkom det 

att boken inte 

blivit 

kvalitetsgransk

ad. 

Boken belyser 

fenomenet 

kronisk 

bröstcancer 

vilket kan vara 

nyttig kunskap 

för vårdpersonal. 

Brösttoner – 

en liten bok 

om tankar och 

känslor kring 

bröstcancer 

Självbiografi Växjö: Maud 

Hållén 

Maud Hållén beskriver 

sin bröstcancerresa ur 

ett humoristiskt 

perspektiv. Hon har en 

väldig kämpaglöd. 

Trycktes 2001. 

Boken påbörjades ett 

år efter bröstcancer 

beskedet och skrevs 

successivt under tio 

års tid. Detta kan 

påverka minnen. 

Efter kontakt 

med förlaget 

framkom det 

att boken inte 

blivit 

kvalitetsgransk

ad. 

Boken ger en 

inblick i 

fenomenet 

bröstcancer och 

hur denna 

sjukdom 

upplevs. 
 


