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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I samband med en bröstcancerdiagnos förändras livet drastiskt och kvinnorna 
upplever att de förlorar kontrollen. Behandlingarna är påfrestande och en del upplever att de i 
takt med de kroppsliga förändringarna förlorar sin identitet. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer och hur deras välbefinnande kan främjas. 
Metod: En kvalitativ metod präglar denna studie där fem självbiografier användes för 
insamling av data. Dataanalysen genomfördes enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012)´s 
kvalitativa och manifesta innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom att i samband med upptäckten av bröstcancer vändes livet upp och 
ner. Fem kategorier sammanfattar upplevelserna som kvinnorna hade: Förlorad kontroll, 
Förändrad kropp och själ, Förändrad livssituation, Rädslan att överge barnen och Behov av 
stöd. 
Slutsatser: För att förstå hur välbefinnandet kan främjas är det viktigt att ta reda på vad som 
orsakar det största lidandet. För att orka ta sig igenom sjukdomen och återfå kontrollen över 
sina liv är det bland annat viktigt för kvinnorna att upprätthålla vardagen. De upplever att 
stödet från anhöriga, vårdpersonal och likasinnande ger dem kraft att orka kämpa vidare och 
är det viktigaste för främjandet av välbefinnandet. 
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INLEDNING 
Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer 
och hur deras välbefinnande kan främjas. Genom verksamhetsförlagd utbildning har 
författarna mött dessa kvinnor och på så sätt blivit intresserade av att undersöka denna 
patientgrupp. Författarna kommer som blivande sjuksköterskor med största sannolikhet att 
fortsätta möta dessa kvinnor inom vården. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur vi på 
bästa sätt vårdar och bemöter denna patientgrupp.  
 
BAKGRUND 
Bröstcancer 
Varje år drabbas 57, 000 personer av cancer i Sverige och av dem får 8000 personer en 
bröstcancerdiagnos. De som drabbas är främst medelålders och äldre kvinnor. Bröstcancer är 
idag kvinnans vanligaste cancersjukdom och utgör ca 30 procent av all cancer. Tjugo kvinnor 
insjuknar i snitt varje dag (Nystrand, 2014). Risken att drabbas av bröstcancer ökar vid 40-års 
ålder och ökar fortlöpande vid stigande ålder (Ericson & Ericson, 2013). Än idag är det inte 
klarlagt vad som förorsakar uppkomsten av bröstcancer dock finns det olika riskfaktorer som 
kan ge upphov till cellförändringar så som ett genetiskt arv, förändrad hormonbalans och yttre 
miljöfaktorer (Nystrand, 2014). När tillväxtregleringen rubbas och celldelningen blir för 
snabb, bildas en klump av celler som med tiden växer allt större och bildar en tumör (Sand, 
2007). Tumören kan vara lokalt begränsad och kallas då cancer in situ, tumörer som växer in i 
omkringliggande vävnad och metastaserar till andra vävnader kallas invasiv cancer och är en 
aggressivare form. Vanligast metastaserar cancern via lymfkörtlar till lever, lungor eller 
skelett (Ericson & Ericson, 2013). Det vanligaste sjukdomstecknet är en knöl i bröstet, det kan 
även förekomma som en knöl i armhåla, hårt och förstorat bröst, indragningar i huden, 
hudrodnad samt vätska från bröstvårtan (Nystrand, 2014). 
 
Diagnos 
Diagnostillfället kan vara avgörande för prognosen och är beroende av tumörens utbredning 
(Ericson & Ericson, 2013). Om bröstcancern upptäcks i ett tidigt skede kan de flesta bli friska 
efter rätt behandling. Därför är det viktigt att genomgå de hälsoundersökningar som erbjuds 
kvinnor över 40 år samt regelbundet palpera brösten (Dahllöv, 2015). För att kunna 
säkerställa diagnosen använder sig läkaren av tre olika undersökningsmetoder: klinisk 
undersökning, mammografi samt finnålspunktion som innebär att med hjälp av en tunn nål ta 
ett cellprov. Enligt Lu et al.(2009)´s studie är mammografi ett tillförlitligt verktyg för att 
upptäcka cancer samt också bra att använda för uppföljning av bröstcancerpatienter. De menar 
vidare att detta verktyg i sig ger en ökad chans till överlevnad då cancern kan upptäckas i ett 
tidigt skede. Med hjälp av tidig diagnostisering kan upplevelsen av lidandet förkortas då 
överlevnadsmöjligheterna ökar (Lu et al. 2009). Trots en succesiv ökning av bröstcancerfallen 
har prognosen kraftigt förbättrats sedan 1970, mortaliteten är idag betydligt lägre eftersom 
behandlingsmöjligheterna ständigt förbättras (Johansson, 2013). 
 
Behandlingar 
Kirurgi är den primära behandlingen mot bröstcancer där hela eller delar av bröstet opereras 
bort. Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid (2011) beskriver att en del kvinnor upplever att 
väntan på operation är nödvändigt för att psykiskt kunna förbereda sig på att ett bröst ska tas 
bort. Andra upplever väntan istället som lång och ångestframkallande samt att den orsakar ett 
stort lidande. Strålbehandling används därefter som ett komplement och ges i förebyggande 
syfte för att motverka uppkomsten av nya tumörer. Trötthet och påverkan på huden är vanliga 
biverkningar av denna behandlingsform. Cytostatika som är en celltillväxthämmande 
behandling ges i sin tur för att förebygga återfall och i fall tumören kan vara för stor för ett 
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kirurgiskt ingrepp och används då för att krympa tumören (Nystrand, 2014). Cytostatika 
skadar celler med hög delningshastighet därför är håravfall och mag-tarm besvär en tidig 
biverkning av behandling, det är också vanligt att infektionskänsligheten ökar (Ericson & 
Ericson, 2013). Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson (2011) beskriver i sin studie att det 
finns en brist på information om biverkningar kring cytostatika och menar att detta borde 
upplysas mer inom sjukvården. Detta stödjer även Myers (2012)´s studie som även belyser 
vikten av att öka kraven på information till patienter. Genom god information om sin diagnos 
och ökad delaktighet inom behandlingen kan kvinnorna förbereda sig på vad som komma 
skall och på så sätt få en större kontroll över sitt liv (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Upplevelsen av att ha bröstcancer 
Blow et al. (2011) menar att alla hanterar sin sjukdom olika trots samma diagnos. Många 
upplever i samband med diagnostillfället brist på kontroll, då de inte längre kan styra livet så 
som de är vana vid. Väntan på att få en diagnos och behandling är det som stressar kvinnorna 
mest och ger känslan av ovisshet som skapar mycket oro om vad som kommer hända med 
familjen och framtiden. Många hanterar detta genom att tänka i nuet och inte blicka så mycket 
framåt. 
 
McCann et al. (2010) beskriver vidare hur kvinnorna i takt med de kroppsliga förändringarna 
så som håravfall och bortopererat bröst med mera upplever att de förlorar sin identitet. I takt 
med att kroppen förändras vänds också deras livsvärld upp och ner (Wiklund, 2003). För att 
främja välbefinnandet är behovet av stöd viktigt, kvinnorna är framförallt i behov av 
känslomässigt stöd. När de upplever stöd från anhöriga så inger det en känsla av hopp och 
hjälper dem att hantera verkligheten bättre, även stöd från sjuksköterskan har en stor 
betydelse (Remmers, Holtgräwe, & Pinkert, 2010). Ericson & Ericson (2013) belyser också 
sjuksköterskans betydelse och att hen på bästa möjliga sätt ska vara tillgänglig för sin patient 
och så tidigt som möjligt uppmärksamma eventuella problem för att lindra lidandet och främja 
välbefinnandet. 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
Denna studie inriktar sig på människan och dess upplevelser, detta ligger också till grund för 
vårdvetenskapen där människan ses ontologiskt som en oreducerbar helhet av kropp och själ 
som alltid samspelar (Wiklund, 2003). Vårdvetenskapen är en vetenskap som producerar 
kunskap om vårdandet och hälsan där syftet är att stärka och stödja människors 
hälsoprocesser. Den främsta uppgiften är således att lindra lidandet, främja hälsan och 
möjliggöra välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Livsvärld 
Ur patientperspektivet är livsvärlden ett centralt begrepp för att stärka patientens 
hälsoprocesser där vårdandet bör ske med den som grund. Genom ett livsvärldsperspektiv 
beaktas patientens dagliga tillvaro och vårdaren försöker förstå hur patienten själv upplever 
sin hälsa, sjukdom och sitt lidande. Livsvärlden delas med andra men är trots det en högst 
personlig värld då människan genom den förstår sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010) 
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Lidande  
Lidande är en inre process och kan ge upphov till känslan av förlorad kontroll där hela 
människan berörs. Lidandet kan upplevas när ens helhet hotas eller håller på att förgöras 
(Wiklund, 2003), t.ex. i samband med bröstcancer då kvinnorna genomgår en livsomvändande 
förändring och där stort kroppsligt och psykisk lidande påverkar deras livsvärld. Vården kan 
också utgöra en del av lidandet och uttrycks som ett onödigt lidande.  När vården inte längre 
anses vårdande uppstår det så kallade vårdlidandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnandet är en känsla som utgår från personens livsvärld och är en unik och personlig 
upplevelse som kan förstås subjektivt och är svårt att mäta objektivt (Wiklund, 2003). För att 
skapa en bra grund för välbefinnande är det viktigt att vårdaren ser till hela individens 
sjukdom och lidande. Trots sin cancersjukdom kan nämligen kvinnorna uppleva 
välbefinnande och ”vara i stånd till” att leva sitt vardagliga liv (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Vårdrelation 
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att sjuksköterskan skall vara professionell och utgå 
från ett vårdvetenskapligt perspektiv genom att vara närvarande i mötet med patienten och 
vårda personligt men inte privat. Det är därför viktigt att skapa en mellanmänsklig relation för 
att kunna förstå hur kvinnorna med bröstcancer erfar sin livsvärld och på så sätt kunna 
möjliggöra en ökad grad av välbefinnande hos patienten (ibid).  
 
Anhöriga 
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att anhöriga är de personer som står patienten närmast 
och kan antingen vara en familjemedlem, släkting eller vän. Ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv ska de närstående se sig själva som anhöriga samt att patienten även benämner 
dem som det. Det är viktigt att inkludera de anhöriga i vårdandet i den mån som patienten 
själv vill då de utgör ett stort stöd som är främjande för välbefinnandet. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor och varje dag insjuknar i 
genomsnitt 20 kvinnor. Då antalet bröstcancerdiagnoser ständigt ökar kommer vi som 
blivande sjuksköterskor i ökad utsträckning att möta dessa patienter i vården. Därför är det 
som allmänsjuksköterska viktigt att ha kunskap om hur vi bemöter och vårdar denna 
patientgrupp för att på bästa sätt lindra lidandet och främja välbefinnandet. Det finns gott om 
forskning kring detta ämne, men då upplevelser alltid är unika bör en kvalitativ litteraturstudie 
baserad på självbiografier vara av värde för att fördjupa vår förståelse för dessa kvinnor. 
Därför vill vi skapa oss en större kunskap om kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer och hur deras välbefinnande kan främjas. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer och 
hur deras välbefinnande kan främjas. 
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METOD 
Studien har gjorts utifrån en kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier med en 
induktiv ansats. Kopplat med en hermeneutisk vetenskapssyn är det en lämplig metod för att 
fördjupa förståelsen för kvinnors upplevelser och erfarenheter och därmed förstå hur deras 
välbefinnande kan främjas (Friberg, 2012).  
 
Datainsamling 
Vi har använt oss av fem självbiografier som beskrev kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer, dessa låg till grund för resultatet. Vi använde oss av sökguiden LIBRIS där en 
litteratursökning gjordes med sökordet bröstcancer (se bilaga 1) där fick vi då först totalt 785 
träffar. För att avgränsa antal träffar adderades sökordet biografi som då resulterade i 40 
träffar. Böcker skrivna på svenska adderades också och detta resulterade i 38 träffar. För att 
böckerna skulle vara lättillgängliga för författarna till studien avgränsades sökningen även till 
Linnéuniversitetets biliotek, därefter återstod 15 träffar. Samtliga sammanfattningar lästes och 
av dem som svarade bäst på syftet och fanns tillgängliga valdes fem självbiografier ut.  
 
Urvalsförfarande 
Inklusionskriterierna för urvalet av böckerna var att de skulle vara självbiografier skrivna av 
de drabbade kvinnorna själva för att framhäva deras unika upplevelser. För att inte missförstå 
språket valdes endast böcker skrivna på svenska. Då forskningen kring bröstcancer ständigt 
går framåt samt att förändringar sker inom diagnostik, behandling och vård inkluderades 
endast litteratur mellan 2004 – 2015 för att kunna ta del av det aktuella kunskapsläget. En 
kvalitetsbedömningsmall användes (se bilaga 2) för att kvalitetsbedöma de fem valda 
självbiografierna för att försäkra om att innehållet av litteraturen svarade an mot studiens syfte 
(Segesten, 2012).  
 
Dataanalys 
En manifest kvalitativ innehållsanalys låg till grund för analysen av självbiografierna. Enligt 
Granskär & Höglund-Nielsen (2012) är denna analys lämplig inom omvårdnadsforskning för 
att kunna tolka skillnader och likheter. De beskriver även att det manifesta innehållet är det 
uppenbara och det som uttrycks beskrivande i texterna. Beroende på studiens syfte kunde den 
kvalitativa innehållsanalysen göras deduktivt eller induktivt. Eftersom vi ville undersöka 
upplevelsen av att drabbas av bröstcancer användes en induktiv ansats. Denna metod var mest 
lämpad för att ta del av kvinnornas berättelser, däremot var ett deduktivt synsätt grunden för 
bakgrunden då denna beskrevs utifrån befintliga teorier (ibid).  
 
De valda självbiografierna lästes förutsättningslöst av båda författarna för att skapa en 
helhetsbild av innehållet. Ord eller meningar som var personliga beskrivningar av upplevelser 
valdes enskilt ut från böckerna som meningsbärande enheter. Därefter jämfördes dessa och de 
två författarnas gemensamt utvalda meningsbärande enheter låg till grund för analysen. För att 
göra enheterna lätthanterliga förkortades texterna, denna process kallades kondensering. Det 
innebar att det inte skedde en omtolkning av de meningsbärande enheterna och att det centrala 
innehållet bevarades. För att skapa ”etiketter” av det centrala innehållet utformades koder, 
flera gemensamma koder bildade sedan en kategori. Om innehållet i kategorierna gick in i 
varandra skapades underkategorier som tillsammans bildade en ny huvudkategori, detta för att 
kvalitativt skilja dem åt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  
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Tabell 1. Exempel på analys. 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Ena sidan tror 
och känner jag 
att jag är frisk, å 
andra sidan 
vågar jag inte 
riktigt lita på det. 
Jag vill ha hjälm, 
bälte och 
krockkudde för 
att känna mig 
säker.” 
(Tenor,  
2012, s.69) 

Känner sig frisk 
men vågar inte 
lita på det. Vill 
kunna känna sig 
säker 

Återfall Rädslan för 
återfall 

Förlorad 
kontroll 

”Jobbar halvtid 
mellan 
behandlingarna. 
Det är återigen 
den här strävan 
att få till ett 
vanligt liv.” 
(Palmcrantz, 
2011, s.106) 

Strävan att få till 
ett vanligt liv 

Rubbad struktur Upprätthålla 
vardagen 
 

Förändrad livs-
situation 

 
 
Författarnas förförståelse och reflexivitet 
Forsberg & Wengström (2013) beskriver att förförståelsen är den kunskap som författarna har 
inom forskningsområdet. Henricson (2012) beskriver också förförståelsen som något 
författarna vet och kan innan studien påbörjats. Förutom kunskapen inom forskningsområdet 
handlar det också om vilka tidigare erfarenheter och värderingar de har. Författarna var 
medvetna om och reflekterade kring att de hade en förförståelse där de genom viss kunskap 
och erfarenhet anade att kvinnorna påverkades både fysiskt men framförallt psykiskt. De 
trodde också att deras livsvärld förändrades drastiskt i samband med ett bröstcancerbesked 
som försvårade möjligheten att uppnå ett allmänt välbefinnande. Reflexivitetens syfte är att 
kontrollera och minimera effekten av personliga erfarenheter och värderingar som kan 
påverka studiens resultat (ibid).  
 
Etiska övervägande 
Studien baserades på självbiografier. Eftersom självbiografierna var offentligt publicerade 
hade kvinnorna frivilligt valt att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter och därmed 
visat sitt samtycke att andra fick lov att ta del av materialet. På så sätt behövde inte större vikt 
läggas på att följa Helsingforsdeklarationens riktlinjer för hantering av konfidentiellt material. 
En del kvinnor hade även nämnt att de önskade att nå ut till andra för att kunna stötta och 
hjälpa dem, därmed saknas etiska hinder för användning av denna litteraturstudie. Enligt 
Helsingforsdeklarationens (2008) riktlinjer för nyttjandekravet måste författarna ta hänsyn till 
att materialet som samlats in endast används till studien och inte förvanskas eller tillämpas i 
andra syften.  
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RESULTAT 
Resultatet byggde på fem kategorier och deras respektive underkategorier sju stycken som 
presenteras i tabellen nedan. 
 
Tabell 2. Kategorier. 
Kategorier Underkategorier 
Förlorad kontroll 
 

- Reaktioner vid bröstcancerbeskedet 
- Rädslan för återfall 

 
Förändrad kropp och själ 
 

 
 
 

Förändrad livssituation  - Att leva med bröstcancer 
- Upprätthålla vardagen 

 
Rädslan att överge barnen 
 

 
 
 

Behov av stöd - Vårdrelationens betydelse 
- Anhörigas betydelse 
- Behov av att träffa likasinnade 

 
 
Förlorad kontroll  
Reaktioner vid bröstcancerbeskedet 
Upptäckten av bröstcancer var olika bland kvinnorna de flesta uppmärksammande en knöl 
eller en förändring i bröstet, redan då väcktes en oro över vad detta kunde vara och ovissheten 
skapade en stor rädsla. Tenor (2012) slogs av panik vid tanken av att hennes kropp innehöll 
dödens celler och kände en stor ångest över att det hotade hennes liv. Denna dödsångest var 
en gemensam känsla i alla självbiografier då cancer förknippades med döden och tankarna 
gick direkt till om de skulle få behålla sitt liv eller inte.  De beskrev att i samband med 
diagnostillfället vändes livet upp och ner och deras livsvärld förändrades drastiskt, vilket 
skapade en brist på kontroll då de inte hade förmågan att styra över sin sjukdom eller kropp. 
Palmcrantz (2011) beskrev också hur hennes liv vändes upp och ner då hon från att knappt 
finna tiden för en mammografiundersökning till att sitta gråtandes i sjukhusrock och känna 
döden flåsa henne i nacken.  
 
Några av kvinnorna insjuknade i bröstcancer för andra gången, de upplevde rädsla och 
orättvisa över att behöva ta sig igenom detta igen. Återigen fanns upplevelsen av förlorad 
kontroll då livet drastiskt förändrades och tanken på att de drabbats av bröstcancer igen blev 
så svår att hantera att de förnekade det hela.  
 
Rädslan för återfall 
Efter att ha tillfrisknat från cancern fanns det alltid en risk att drabbas av återfall. Kvinnorna 
kände ständigt en rädsla och oro över att inte kunna påverka sin framtid och att bröstcancern 
eventuellt kunde komma tillbaka. ”Ena sidan tror och känner jag att jag är frisk, å andra 
sidan vågar jag inte riktigt lita på det. Jag vill ha hjälm, bälte och krockkudde för att känna 
mig säker” (Tenor, 2012, s.69). När de upplevde att något kändes fel eller annorlunda väcktes 
en oro och tankarna gick direkt till om det kunde bero på cancer. Nyberg (2008) beskrev att 
allt eftersom tiden gick och livet rullade på blev rädslan och tankarna kring cancern vagare. 
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Trots detta fanns tankar på återfall alltid där och kvinnorna beskrev att de aldrig hade 
fullständig kontroll över sin sjukdom. De kvinnor som redan drabbats en andra gång av 
bröstcancer var lika rädda för återfall som de som insjuknade för första gången, dock 
upplevde de en större känsla av orättvisa över att just de hade drabbats igen.  
 
Förändrad kropp och själ 
Kring bortoperation av hela eller delar av bröstet fanns det skilda upplevelser, en del menade 
att deras kvinnlighet avlägsnades och tyckte att det var svårt att behöva vänja sig vid en ny 
kropp, en kropp som inte tillhörde dem. För andra kvinnor var det en lättnad att bli av med 
bröstet då de tyckte att cancerknölen var något främmande som inte tillhörde dem. Andersson 
(2004) längtade till exempel till dagen då bröstet skulle opereras bort och roten till det onda 
äntligen skulle avlägsnas. I slutändan var alla överens om att operation av bröstet var det som 
krävdes för att återgå till livet ”Min kvinnlighet satt inte i brösten, jag var mer intresserad av 
mitt överhuvudtaget varande” (Tenor, 2012, s.44).  
 
När beslut om operation hade fattats ville de genomgå den så fort som möjligt för att slippa 
oron. För en del orsakade väntan på operation ett onödigt lidande, då de ständigt gick runt 
med rädslan att cancern fanns i kroppen och kunde sprida sig.  
 
De olika behandlingarna gav biverkningar som var svåra att handskas med där håravfall, 
trötthet och illamående beskrevs som de mest påfrestande. Det som var svårast att förbereda 
sig inför och som orsakade mycket grubblande var att tappa håret, det ansågs som jobbigt då 
det inte gick att dölja och cancern blev nu synlig. De kroppsliga förändringarna och de övriga 
biverkningarna gjorde att kvinnorna inte hade samma ork som tidigare och de kände sig nu 
sjuka.  
 
För kvinnorna var det en sorg att se hur deras kroppar allt mer förändrades och hur deras 
kvinnliga identitet gick förlorad. Trots att de strävade efter att bli friska och tog sig igenom 
behandlingarna i hopp om att ta bort alla spår av cancer, så fick de ändå svårt att acceptera sitt 
nya jag. ”Sjuksköterskan tatuerar in fyra små prickar på min bröstkorg för att de skall veta 
hur de skall stråla sedan. Det blir små säger hon, men jag tänker på hur jag hela tiden 
förfulas. Inget hår, inget bröst, prickar (Palmcrantz, 2011, s.112). I takt med de kroppsliga 
förändringarna beskrev Thunberg (2006) hur hennes sexuella relation till sin partner 
förändrades och rädslan hon kände över att den aldrig skulle bli densamma. 
 
Förändrad livssituation 
Att leva med bröstcancer 
Att drabbas av bröstcancer förändrade kvinnornas livsvärld som tidigare hade upplevts som 
bekant och trygg. De upplevde nu att deras trygghet rycktes undan från dem och veckorna 
som var planerade framöver förändrades hastigt och vad som helst kunde hända. De upplevde 
även att känslan av ensamhet var stor, när andra var på väg till arbetet så var de själva på väg 
till sjukhuset för kontroller eller behandlingar. Palmcrantz (2011) beskrev att trots att 
bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor kände hon sig ensam när hon 
stod i tunnelbanan och såg att hon var den enda som såg sjuk ut. Denna känsla gjorde att 
kvinnorna kände sig utanför och att de lätt kunde skilja ut sig själva från de friska.  
 
Att leva i vetskapen om att kanske inte överleva sin sjukdom gjorde att de kände sig sårbara 
och maktlösa över att inte längre kunna påverka sin situation eller kropp.  Samtliga upplevde 
dock under resans gång att de såg livet på ett nytt sätt, saker som de tidigare tagit för givet 
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blev nu mer betydelsefulla och de lärde sig att uppskatta och ta vara på livet och den tiden 
som de fick lov att vara friska.  
 
Upprätthålla vardagen 
Många kvinnor upplevde trötthet och orkeslöshet vilket påverkade deras vardag och rubbade 
deras rutiner. ”Det är de dagliga sysslorna som håller våra liv samman, allt detta som går på 
rutin utan att vi behöver tänka eller överväga alternativ. Nu är alla vanor brutna, ingenting 
är sig likt” (Thunberg, 2006, s. 73). För att försöka upprätthålla vardagen så strävade 
kvinnorna efter struktur, den fann de genom att fortsätta arbeta och försöka följa gamla 
rutiner. Det blev också viktigt att hålla sig sysselsatt på olika sätt för att försöka tänka på 
annat än sin sjukdom. Många ägnade sig därför åt sådant som gav dem välbefinnande och 
livslust t.ex. vistas i naturen, träna, lyssna på musik och vara nära familjen. Enligt Andersson 
(2004) var humorn livsnödvändig och ett sätt för henne att överleva. Ett annat sätt att försöka 
klara av vardagen var att inte tänka för mycket på framtiden då den var osäker, därför hjälpte 
det att ta en dag i taget och leva i nuet så gott det gick.  
 
Rädslan att överge barnen 
När kvinnorna drabbades av bröstcancer var rädslan att behöva överge sina barn och lämna 
dem ensamma kvar utan sin mamma något som skapade en stor oro och som konstant fanns 
med i tankarna. Det gällde såväl de kvinnor som hade små barn och de som hade vuxna barn, 
oron var lika stor oavsett. De kände också en stor sorg och ångest över att inte få vara med att 
se sina barn och eventuella barnbarn växa upp. Genom att försäkra sig om att barnen hade 
någonstans att ta vägen och att någon skulle ta hand om dem om de inte skulle överleva 
lindrades deras sorg och ångest. Kärleken till barnen beskrevs av kvinnorna som en drivkraft 
då de inte bara för sin egen skull ville bli friska utan också för barnens och därför slutade de 
aldrig kämpa för sina liv.  
  
Behov av stöd 
Anhörigas betydelse 
Kvinnorna hade ett stort behov av stöd där anhöriga hade den mest betydelsefulla rollen, att 
alltid veta att någon fanns där och stöttade dem när allting kändes hopplöst. Partnern och 
familjen var viktiga då de kunde förse kvinnorna med avlastning, trygghet och kärlek. Något 
som behövdes för att de skulle klara av att hantera livet tillsammans med sjukdomen. 
Andersson (2004, s.13) beskrev hur det underlättade att prata och diskutera sjukdomen med 
sina syskon och hur stödet hjälpte henne att ta udden av det svåra och vände det till något 
mindre otäckt. 
 
Det sociala umgänget minskade ofta då sjukdomen och behandlingen var påfrestande och 
detta gjorde kvinnorna orkeslösa. Trots att orken till att ha kontinuerlig kontakt med sina 
vänner inte alltid fanns där, betydde det mycket att veta att de alltid fanns nära till hands. Det 
var de små gesterna såsom en hälsning, ett sms eller ett samtal som gav stöd och ork till att 
kämpa vidare och som visade kvinnorna hur mycket vännerna brydde sig om dem.  
 
Vårdrelationens betydelse  
Även om anhöriga hade en stor betydelse var stödet från vårdpersonal en viktig del för att 
lindra kvinnornas lidande och främja välbefinnandet. God kontakt och lyhördhet låg till grund 
för att uppnå en förtroendeingivande vårdrelation och genom denna goda vårdrelation blev det 
lättare för kvinnorna att hantera sin sjukdom.  De belyste bland annat vilken roll 
sjuksköterskorna hade och beskrev dem som närvarande i vårdandet och hur viktigt deras stöd 
var för att orka ta sig igenom sin sjukdom och sin livssituation.  
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”Då ser jag henne, sjuksystern som har funnits här sedan första gången jag skrevs in som 
patient. När jag börjar gråta håller hon om mig, lägger armen runt mina axlar och säger 
lågmält att doktorn väntar. Inget mera. Bara detta. Bara precis detta som jag allra mest 
behöver. En arm runt mina axlar” (Thunberg, 2006, s.263).  
 
Det var inte endast sjuksköterskan som hade en betydande roll. Kuratorer och terapeuter fanns 
också där som stöd för att hjälpa kvinnorna att ventilera sina känslor och tankar. 
Vårdrelationen upplevdes dock inte alltid som stödjande då bland annat brist på information 
orsakade ett onödigt lidande, då de inte fick ta del av tillräckligt med information kring 
postoperativa besvär samt att väntan på provsvaren oftast var lång. Även bemötandet ansågs 
inte alltid som vårdande då fokus ibland hamnade på det sjuka och det medicinska istället för 
att se individen som en helhet. Kvinnorna uttryckte därför vikten av att se till individen och ge 
en patientanpassad vård. ”Jag undrar ibland hur läkaren tänker. Dem är helt inne på den 
medicinska biten, och det är bra, men ibland kanske dem glömmer av hur viktig kopplingen 
kropp-själ är” (Nyberg, 2008, s. 85). 
 
Behov av att träffa likasinnade  
Förutom stöd från anhöriga och vårdpersonal kunde också andra kvinnor som befann sig i 
samma situation ha en stor betydelse.  Det upplevdes som läkande för kropp och själ att inte 
behöva känna sig ensam med sin sjukdom och det gav ett stort stöd att kunna ventilera sina 
känslor och bearbeta sina upplevelser med likasinnade som de träffade genom ideella 
föreningar eller arrangerade möten.  
 
”Vilken lättnad det ändå är att prata med folk som varit med om det, som vet vad alla de här 
jobbiga känslorna och allt man går igenom innebär. Det blir något annat än det stöd man har 
av familj och vänner, det är en tröst att inte vara ensam”(Nyberg, 2008, s.64).  
 
Däremot fanns det skilda upplevelser om hur viktigt behovet av att träffa likasinnade var, 
Tenor (2012) beskrev att det var viktigare att kunna gå vidare i livet och inte bli påmind om 
sjukdomen.  
 
 
DISKUSSION  
Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av att drabbas av bröstcancer och hur 
drabbade kvinnors välbefinnande kan främjas. Självbiografier analyseras för att få fram de 
unika upplevelserna och tankarna kring att drabbas av bröstcancer, denna analys ligger till 
grund för resultatet. I resultatet framgår det att kvinnornas livsvärld förändras och det som 
främst främjar välbefinnandet är att få stöd från anhöriga samt att upprätthålla vardagen för att 
försöka återfå kontrollen över livet igen. 
 
Metoddiskussion 
För att finna de unika upplevelserna ligger fem självbiografier till grund där kvinnorna själva 
är de drabbade, dessa kvalitetsgranskades enligt Segesten (2012) kvalitétsbedömningsmall. 
När syftet är att ta del av människors unika upplevelser och hur de erfar sin livsvärld är 
självbiografier en god källa för inhämtning av analysmaterial (Dahlborg-Lyckhage, 2012).   
 
Sökningen skedde genom databasen LIBRIS och avgränsades till Linnéuniversitetets 
bibliotek, denna avgränsning inkluderade dock endast viss relevant litteratur. Därför 
kontaktades även Växjö stadsbibliotek samt olika bokhandlare för att få tillgång till ytterligare 
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självbiografier och antalet ansågs till slut vara tillräckligt för att skapa ett trovärdigt resultat. 
När studien baseras på självbiografier bestämmer kvinnorna själva vilka upplevelser de vill 
dela med sig av. En svaghet kan därför vara att endast de starkaste minnena beskrivs i 
biografierna då andra minnen glöms bort.  Även upplevelser som är relevanta för studiens 
syfte kan ha utelämnats vilket kan minska studiens tillförlitlighet. Detta kan dock även vara en 
tillgång för studien då endast kvinnornas viktigaste upplevelser framträder. En annan svaghet 
kan vara att granskande bokförlag har varit med och haft inflytande över kvinnornas syfte 
med självbiografierna och på så sätt kunnat påverka vissa upplevelser viktiga för studiens 
resultat. Dock har vissa kvinnor nämnt att de önskar att dela med sig av sina upplevelser för 
att hjälpa andra kvinnor i liknande livssituationer samt att själva få möjlighet att bearbeta sina 
upplevelser och erfarenheter. Därmed anser författarna till studien att bokförlagen valt att 
publicera biografierna för kvinnornas uttalade syften. Då biografierna inte är vetenskapligt 
granskade minskar resultatets tillförlitlighet, dock bygger det endast på kvinnornas unika 
upplevelser och författarna till föreliggande studie anser att det är dessa upplevelser som lyfter 
resultatet och ger en grund för fördjupad förståelse av dessa kvinnors utmaningar. 
 
Genom att avgränsa litteratursökningen till biografier mellan år 2004-2015 kan innehållet 
jämföras med dagens sjukvård, behandlingar och livsstil. Därmed blir resultatet aktuellt för 
hur kvinnors upplevelser utspelar sig idag och hur författarna på bästa sätt kan ha användning 
för kunskapen som blivande sjuksköterskor. En annan avgränsning är att läsa biografier som 
är skrivna på svenska för att minska risken för misstolkningar i analysen av materialet, detta 
ökar tillförlitligheten då de är skrivna på ett språk som författarna behärskar.  
 
En intervjustudie skulle kunnat vara en annan användbar metod vid undersökning av unika 
upplevelser. Det finns då möjlighet att utforma frågor som svarar på syftet samt ställa 
följdfrågor som eventuellt kan ge en djupare förståelse. På grund av tidsbrist samt svårigheter 
att finna informanter då bröstcancerdrabbade är en mycket sårbar grupp valdes denna metod 
bort. Då författarna även saknar tillräcklig erfarenhet inom intervjuteknik lämpar det sig inte 
att utföra forskning på denna patientgrupp (Helsingforsdeklarationen, 2008). Även en 
litteraturstudie baserad på vårdvetenskapliga artiklar valdes bort då detta redan är bearbetat 
material. Intresset för studien var istället att samla in ny data i form av självbiografier och 
analysera detta på egen hand för att utesluta andra forskares förförståelser. 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2012) 
som anser att tillförlitligheten för resultatet ökade då båda författarna tog del av allt material 
som användes i studien (ibid).  Samtliga biografier lästes först enskilt av båda författarna och 
meningsbärande enheter som svarade på syftet utvaldes. De meningsbärande enheterna 
jämfördes sedan mellan författarna och gemensamma citat valdes också ut vilket stärkte 
tillförlitligheten. Citaten används i resultatet för att lyfta fram kvinnornas upplevelser och gör 
innebörden av texten tydligare. Detta anser Dahlberg- Lyckhage (2012) som stärkande för 
resultatet då kvinnornas egna ord framkommer. Genom att författarna reflekterade och 
diskuterade förförståelsens betydelse var de medvetna om att den alltid existerar och lät den 
därmed inte ta överhanden, de hade den i åtanke under studiens gång för att stärka resultatets 
trovärdighet.  
 
Analysförfarandet genomförs således gemensamt och noggrant av författarna för att inga 
upplevelser som påverkar resultatet skulle utelämnas. En svårighet författarna stötte på under 
analysförfarandet var att kategorierna blev för innehållsrika och för stort att hantera. Som en 
följd av detta gjorde författarna innehållsanalysen ett flertal gånger för att försäkra sig om att 
inget viktigt innehåll gått förlorat samt att kategorierna och underkategorierna blev väl 
avgränsade och av god kvalité.   
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Avsikten med studien är inte att generalisera resultatet till fler kvinnor än de som är en del av 
den då upplevelser alltid är unika. Däremot har studien skapat en större medvetenhet om vad 
som kan främja kvinnors välbefinnande i liknande livssituationer och hur de på bästa sätt kan 
bemötas inom vården. Den ger också en medvetenhet om hur livet kan påverkas i samband 
med en bröstcancerdiagnos och hur vardagen drastiskt förändras. Resultatet kan därmed vara 
överförbart till fler kvinnor än de som deltar i studien, dock är det inte generaliserbart till alla 
bröstcancerdrabbade kvinnor.  
 
Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att känslor som uppstår när kvinnorna drabbas av 
bröstcancer är oro, rädsla och panik. I samband med att deras liv vänds upp och ner förändras 
kvinnornas livsvärld drastiskt och ovissheten över att inte veta vad som väntar dem ledde till 
en känsla av förlorad kontroll. Blow et al. (2011) & Fisher & O´Conner (2012) menar också 
att i samband med diagnostillfället får kvinnorna en upplevelse av bristande kontroll då de 
inte längre kan styra livet så som de är vana vid. Som blivande allmänsjuksköterskor blir det 
därför viktigt att sätta sig in i och förstå kvinnornas livsvärld och på så sätt förstå vilket 
lidande cancersjuka kvinnorna upplever i samband med förlorad kontroll. Denna förståelse 
kan lindra kvinnornas lidande och främja deras välbefinnande.  
 
Det var viktigt för kvinnorna i självbiografierna att försöka återta kontroll över sina liv på 
något sätt, detta gjorde de genom att försöka upprätthålla vardagens struktur och rutiner. Det 
ger en känsla av att livet trots allt var som vanligt och de kan då ägna tankarna åt annat än 
sjukdomen. Arbetet och familjen var framförallt det som kan hjälpa dem att skingra sina 
tankar. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) kan hälsa uppnås trots sjukdom, för dessa kvinnor 
så bidrog upprätthållandet av vardagen till ett ökat välbefinnande som är en förutsättning för 
att uppnå och upprätthålla hälsa. Drageset, Lindstrøm & Underlid (2010)´s studie beskriver på 
samma sätt att kvinnorna hanterar sin sjukdom genom att fortsätta med sin rutinmässiga 
vardag och ägna sig åt sitt arbete och sina intressen. Det kvinnorna kan utöva en påverkan på 
prioriteras således. 
 
Litteraturstudiens resultat visar vidare att tankar kring konsekvenserna av operativ behandling 
är något som skapar ett stort lidande och försvårar möjligheten att uppnå välbefinnande för 
kvinnorna. En del anser detta som ett sätt att bli av med det onda och att komma ett steg 
närmare ett friskt liv samt att minska risken för återfall. Kvinnligheten anses då inte sitta 
enbart i brösten och intresset att återgå till livet och bli av med sjukdomen kan vara större. 
Andra menar att deras kvinnlighet går förlorad och får därför svårt att vänja sig vid en ny 
kropp. Dessa delade meningar beskriver vilka skilda upplevelser kvinnor kan ha inför 
bortoperation av brösten och hur viktigt det är att ta hänsyn till detta och reflektera över i 
mötet med dessa kvinnor. Dahlberg & Segesten (2010) poängterar att mötet blir vårdande när 
vårdaren förstår vad det är som stödjer patientens hälsoprocesser, vilket således kan variera 
beroende på patientens speciella situation.  
 
McCann et al. (2010) och Nizmail, Anoosheh & Mohammade (2011)  påvisar också att det är 
en känslomässig utmaning att operera bort bröstet samt att det kan leda till en sämre 
självkänsla. De belyser vidare att håravfall i samband med exempelvis cytostatikabehandling 
också är besvärligt att gå igenom eftersom kvinnorna upplever att deras kvinnlighet tas ifrån 
dem och att de då ser cancersjuka ut. Detta framkommer även i föreliggande studie då 
håravfall ansågs vara en av de svåraste biverkningarna att handskas med eftersom det blir då 
synligt att de är sjuka. Det blir också svårt att acceptera att kroppen förändras samt en sorg att 
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se det ske och inte kunna påverka utgången. Välbefinnande i denna situation kanske är svår 
att uppnå. Dock kan lidandet alltid lindras genom exempelvis bra stöd och möjligheten att få 
ventilera känslorna kring hur förändringarna av både kropp och själ påverkar patientens liv. 
 
Dahlberg & Segesten (2010) beskriver i ett vårdvetenskapligt perspektiv kroppen som levd 
och att det är via kroppen som tillgången till livet finns. Vid t.ex. en långvarig sjukdom är det 
inte bara en kroppsdel som förändras utan hela ens existens påverkas. Wiklund (2003) belyser 
också vikten av att sjuksköterskan inte bara ser till sjukdomen utan beaktar hela människan. 
Att inte bara se en sjuk kroppsdel som måste avlägsnas, utan istället tänka på människan 
bakom sjukdomen och hennes personliga upplevelser. Därför är det viktigt att ha i åtanke att 
alla kvinnor är olika och vårdandet behöver anpassas så att varje bemötande blir individuellt 
och på så sätt skapa en grund för främjandet av välbefinnandet.  
 
Då rädslan av att dö ständigt är närvarande i självbiografierna riktas tankarna främst till 
barnen och rädslan att eventuellt behöva överge dem vid obotlig cancer. Ovissheten om att 
kanske inte få se sina barn växa upp orsakar en stor ångest. Detta stärker även Blow et al. 
(2011)  & Fisher & O´Conner (2012)´s studier som också belyser kvinnornas rädsla över att 
kanske tvingas överge sina barn och oron de har inför framtiden.  Då rädslan är en stor del av 
det som orsakar ett lidande är det viktigt som sjuksköterska att ha detta i åtanke för att kunna 
bemöta kvinnornas rädslor. Dahlberg & Segesten (2010) benämner patienter som experter på 
sig själva, därför blir det viktigt att se till hela patientens livsvärld och förstå vad det innebär 
att vara cancersjuk utifrån kvinnornas eget perspektiv. En tröst för kvinnorna är att försäkra 
sig om att det finns någon där som kan ta hand om deras barn ifall de inte skulle överleva, 
därför är det också viktigt att förstå vilken stor betydelse de anhöriga har. Eftersom de utgör 
en stor del av vad som får kvinnorna att må bättre bör också de anhörigas behov tillgodoses 
för att kunna främja ett ökat välbefinnande hos patienten (Remmers et al. 2010). 
 
Det framgår också tydligt i litteraturstudien att kvinnorna har ett behov av stöd från olika håll 
där de anhöriga har den största betydelsen eftersom de lever närmast kvinnorna. De hjälper 
patienterna att hantera livet och kan ge dem den trygghet som de behöver när allt annat är upp 
och ner. Med hjälp av stödet från anhöriga får kvinnorna en vilja och ork att sträva efter att bli 
friska. Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid (2012) & Remmers et al. (2010) pekar också 
på att det viktigaste stödet kommer från familjen och att veta att de finns närvarande lugnar 
och ger dem styrka. Dahlberg & Segesten (2010) anser att människan ständigt är i behov av 
att samspela med andra människor och att de anhöriga spelar den mest betydelsefulla rollen 
för att kvinnornas egna hälsoprocesser ska aktiveras. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är 
det därför viktigt att inkludera de anhöriga eftersom de anses utgöra en mycket viktig del av 
kvinnans livsvärld och kan vara bidragande till främjandet av välbefinnandet (ibid). 
 
För kvinnor som saknar anhöriga som kan ge stöd är vårdpersonalen och en bra vårdrelation 
ovärderlig och får då en större och mer betydande roll (Drageset et al, 2012). Vårdpersonalens 
betydelse när det gäller att ge stöd till kvinnorna beskrivs också i föreliggande studie då de 
spelar en viktig roll för att lindra lidande. Detta ger en förståelse för hur svårt det kan vara att 
sakna stöd och behöva vara ensam i sin sjukdom. Det blir därför viktigt som sjuksköterska att 
vara närvarande och se vilka behov kvinnorna har, detta nämner också Remmers et al. 
(2010)´s studie.    
  
När informationen inte är tillräcklig eller när fokus hamnar uteslutande på det sjuka och 
helheten glöms bort, anses inte vårdrelationen kunna ge tillräckligt med stöd (Drageset et al, 
2012). Landmark et al. (2008) & Tighe et al. (2011) beskriver i sina studier att många kvinnor 
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som står inför en bröstcancerbehandling får bland annat otillräckligt med information och 
lämnas med obesvarade frågor. Kvinnorna upplever då ett onödigt lidande när vårdpersonalen 
inte ser till hela individen. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver detta som ett vårdlidande 
som uppstår när hälso-processen inte stärks och att detta onödiga lidande bör kunna 
elimineras i möjligaste mån. Myers et al. (2012)´s resultat visar exempelvis att kraven på 
information bör öka för att möjliggöra en bättre vårdrelation. Drageset et al. (2012)´s resultat 
belyser vidare att när kvinnorna får möjlighet till professionell rådgivning och tillräckligt med 
information upplevs vårdrelationen istället som stödjande. Wiklund (2003) beskriver det 
mellanmänskliga samspelet mellan patient och vårdpersonal som en viktig del av vårdandet, 
där kvinnorna får tillfälle att uttrycka sina behov och vilka problem de har. Därför är det 
viktigt som sjuksköterska att skapa denna mellanmänskliga relation för att uppmärksamma 
och tillgodo se vilka behov kvinnorna har. Kvinnorna upplevde således att det blir lättare att 
hantera sin sjukdom och få en känsla av välbefinnande när de har en god vårdrelation som 
bygger på lyhördhet och god kontakt med vårdpersonalen. 
 
Slutsatser 
Utifrån studiens resultat anser författarna att framtida forskning bör fokuseras på kvinnornas 
individuella behov baserat på den kunskap som föreliggande litteraturstudie identifierat som 
viktiga orsaker till lidande hos denna patientgrupp. På detta sätt kan vårdpersonalens 
bemötande anpassas till varje individ och välbefinnande trots sjukdom kan möjliggöras. 
Författarna anser att forskningen borde fokusera mer på exempelvis patientföreningars 
betydelse då det kan ge en möjlighet för kvinnorna att bearbeta det som de har varit med om 
med andra bröstcancersjuka kvinnor. Sjukvården kan på så sätt bidra till att främja 
välbefinnandet genom att erbjuda möjligheten att träffa likasinnade. Då kvinnorna till 
föreliggande studie ständigt oroar sig över sina barn kan en annan intressant aspekt vara att 
studera och undersöka barns upplevelser av att leva med en mamma som har bröstcancer för 
att försöka förbättra vården för både patient och anhöriga.  
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        Bilaga 1 s.1(2) 
Databassökning  
 
Databas 
 

Sökord Antal träffar Utvalda Biografier 

LIBRIS ”Bröstcancer” 
 
Avgränsningar:  
 
+ Biografi 
 
+ Böcker skrivna på 
svenska 
 
+ Linnéuniversitetet 
 
 
 

785 st 
 
 
 
40 st 
 
38 st 
 
 
15 st (se nedan) 
 
Klart jag klarar mig!: 
Dagbok om min 
bröstcancer.  
(Ihre, 1994) 
 
När du blir ”flintis” 
kan pappa köra mig 
till fritids då? – 
(Andersson, 2004) 
 
Evelina ska minna 
om mig: [Ylva blev 
mor när sjukdomen 
tog paus] (Höglin, 
1995) 
 
Boken jag saknade 
när jag fick 
bröstcancer: tankar, 
känslor, fakta, 
behandling och 
alternativa metoder. 
(Wachtmeister, 
1997) 
 
Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 
kärlek, vänskap och 
arbete. (Thunberg, 
2006) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 st 
 
 
 
 
 
 
När du blir ”flintis” 
kan pappa köra mig 
till fritids då? – 
(Andersson, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 
kärlek, vänskap och 
arbete. (Thunberg, 
2006) 

 



 

 

Bilaga 1 s. 2(2) 
Databassökning 
 
  Rosa boken: 10 

berättelser om 
bröstcancer: antologi 
([förord: Stefan 
Einhorn ; 
medverkande: Åsa 
Lantz [och nio 
andra]], 2012) 
 
Hope.  
(Tenor, 2012) 
 
Alla frågor börjar 
med varför. 
(Eneslätt, 2004) 
 
Min cancer – mitt 
ansvar?  
(Tuft, 1988) 
 
När livet rämnar 
(Nyberg, 2008) 
 
Mina goda jättar: 
frisk genom 
alternativ medicin: 
en kvinnas kamp mot 
sin bröstcancer. 
(Brohn, 1987) 
 
Cancer som 
resesällskap: [min 
uppmuntran till dig] 
(Målevik, 2011) 
 
Bröstresan  
(Palmcrantz, 2011) 
 
En andra chans 
(Rexroth, 2007) 
 
Jag vill leva. 
(Tiger, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hope. 
(Tenor, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När livet rämnar 
(Nyberg, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bröstresan  
(Palmcrantz, 2011) 
 

 
 
 
 



 

 

                            Bilaga 2 
Mall för kvalitetsgranskning av självbiografierna enligt Segesten (2012)              
 
Följande frågor ställdes för att kritiskt bedöma självbiografierna i urvalsprocessen. 
 

− Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap eller något sådant? 

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

fråga? 
 

− Vem/Vilka är författaren/författarna? Vilken kompetens har de, vilka värderingar har 
de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

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

förstå innehållet, av annan orsak? 
 

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

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

 
Friberg (2012, s. 54)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Bilaga 3     
Kvalitetsgranskning    
                        
Titel Vilken 

form av 
litteratur 
är detta? 

Vem är 
ansvarig 
utgivare? 

Vem är 
författaren
? 

När 
trycktes 
källan? 

Har texten 
blivit 
kvalitets-
granskad? 

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

När du blir  
”flintis” 
kan pappa 
köra mig 
till fritids 
då?  
 

Själv-
biografi 

Esklistuna: 
Anelia 

Anneli 
Andersson 

2004 Boken 
granskades 
av bokförlaget  
innan 
tryckning. 

Boken beskriver 
hur det är att leva 
med kronisk 
bröstcancer och 
ger en ökad 
kunskap om hur 
välbefinnande 
kan uppnås. 

Mellan 
köksfönstr
et och 
evigheten: 
om kärlek, 
vänskap 
och arbete.  
 

Själv-
biografi 

Karin 
Thunberg 
och Brom-
bergs 
bokförlag 
AB 

Karin 
Thunberg 

2006 Boken 
granskades 
av bokförlaget  
innan 
tryckning. 

Biografin belyser 
upplevesen av att 
förlora ett bröst i 
samband med ett 
återfall. Boken 
ger en ökad 
förståelse för hur 
detta kan 
upplevas. 

Hope 
 

Själv-
biografi 

Borås: 
Rectio 

Lotta Tenor 2012 Boken 
granskades 
av bokförlaget  
innan 
tryckning.  
 

Boken skildrar 
hur det är att leva 
med bröstcancer 
och ger en ökad 
kunskap om hur 
livet kan 
påverkas. 

När livet 
rämnar 
 

Själv-
biografi 

Borås: 
Recito 

Eva Nyberg 2008 Boken 
granskades 
av bokförlaget  
innan 
tryckning. 
 

Boken beskriver 
hur det är att 
insjukna för 
andra gången och 
ger en större 
förståelse för 
vårdpersonal. 

Bröst-resan 
 

Själv-
biografi 

Frank 
förlag 

Ulrika 
Palm-
crantz 

2011 Boken 
granskades 
av bokförlaget  
innan 
tryckning. 
 

Genom att läsa 
boken får 
vårdpersonal 
insikt i hur 
påfrestande 
behandlingen är 
och hur den 
påverkar 
vardagen.  

 



 

 

  
Bilaga 4 

Sammanfattning av självbiografierna          
 
Författare:  
Titel: 
Årtal:  

Metod Beskrivning 

Annelie Andersson 
När du blir ”flintis” kan 
pappa köra mig till fritids 
då?   
2004 
 

Självbiografi Annelie är mitt uppe i livet när 
hon drabbas av bröstcancer. Man 
får följa hennes resa, återfall efter 
återfall och ta del ta vad som får 
henne att orka kämpa vidare. 

Eva Nyberg 
När livet rämnar  
2008 
 
 

Självbiografi Eva är ensamstående med två 
barn. Hon får bröstcancer när hon 
är 43 år. Nu efter 3 år kommer 
cancern tillbaka i andra bröstet. 

Ulrika Palmcrantz 
Bröstresan  
2011 
 

Självbiografi Ulrika arbetar som journalist och 
är mitt i livet när hon får reda på 
att hon drabbats av bröstcancer 
efter den rutinmässiga 
mammografiundersökningen. Hon 
har tre barn och en make. Hon 
försöker få vardagen att vara som 
vanligt, trots sjukdomsbesked och 
behandling. 

Lotta Tenor 
Hope 
2012 
 

Självbiografi Lotta har jobbat länge inom 
hemsjukvården som sjuksköterska 
och har precis påbörjat en 
utbildning för att läsa till 
anestesisjuksköterska när hon 
plötsligt upptäcker en knöl i 
bröstet. Hennes största rädsla är 
att hennes tioåriga dotter blir 
moderlös. 

Karin Thunberg  
Mellan köksfönstret och 
evigheten: om kärlek, 
vänskap och arbete 
2006 
 

Självbiografi Karin är journalist och har en 
vuxen son och man. För sju år sen 
fick hon diagnosen bröstcancer 
och har nu återigen insjuknat. I 
väntan på operation är rädslan 
påtaglig och påverkar hennes 
annars arbetsfyllda vardag. 

 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 s.1(2) 
Exempel på innehållsanalys    
                                                                    
Meningsbärande 
enheter 
 

Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 
 

Underkategorier Kategorier 

Från en vanlig 
mammografi-
undersökning som man 
knappt har tid med, till 
att sitta här i vit 
sjukhusrock och gråta 
och känna döden flåsa i 
nacken.  
(Palmcrantz, 2011, s.37) 

Från 
mammografi-
undersökning till 
att känna döden 
flåsa i nacken. 

Upptäckten 
av 
bröstcancer 

Reaktioner vid 
bröstcancer 
beskedet 

Förlorad 
kontroll 
 

Ena sidan tror och 
känner jag att jag är 
frisk, å andra sidan vågar 
jag inte riktigt lita på det. 
Jag vill ha hjälm, bälte 
och krockkudde för att 
känna mig säker.  
(Tenor, 2012, s.69) 

Känner sig frisk 
men vågar inte 
lita på det. Vill 
kunna känna sig 
säker. 

Återfall Rädslan för 
återfall 

Förlorad 
kontroll 
 

När håret börjar ramla av 
är det förfärligt. Det 
kommer så snabbt, jag är 
inte beredd.  
(Nyberg, 2008, s.51) 

Förfärligt när 
håret ramlar av, 
inte beredd på att 
det skulle gå så 
snabbt. 

Kropp och 
själ 

 Förändrad 
kropp och 
själ 

Sjukdomen gör oss 
hjälplösa. Tafatta. 
Sårbara.  
(Thunberg, 2006, s.18) 

Sjukdomen gör 
oss sårbara. 

Känslo-
mässiga 
tillstånd 

Att leva med 
bröstcancer 

Förändrad 
livs-
situation 

Jobbar halvtid mellan 
behandlingarna. Det är 
återigen den här strävan 
att få till ett vanligt liv. 
(Palmcrantz, 2011, 
s.106) 

Strävan att få till 
ett vanligt liv. 

Rubbad 
struktur 

Upprätthålla 
vardagen 
 

Förändrad 
livs-
situation 

Hur skall det gå för 
honom? Klarar han sig 
utan mig? Jag vill ju så 
gärna se när han växer 
upp. Se hans utveckling 
och framtid. Inte 
förvinna när han är som 
skörast. (Andersson, 
2004, s.15) 

Kommer min son 
klara sig utan 
mig? Jag vill se 
hans utveckling 
och framtid. 

Att lämna 
någon 

 Rädslan 
att överge 
barnen 



 

 

Bilaga 5 s.2(2) 
Exempel på innehållsanalys                                                              
 
Då ser jag henne, 
sjuksystern som har 
funnits här sedan första 
gången jag skrevs in som 
patient. När jag börjar 
gråta håller hon om mig, 
lägger armen runt mina 
axlar och säger lågmält 
att doktorn väntar. Inget 
mera. Bara detta. Bara 
precis detta som jag allra 
mest behöver. En arm 
runt mina axlar. 
(Thunberg, 2006, s.263) 

Fick stöd från 
sjuksystern som 
lade armen över 
axlarna och 
tröstade. 

Vård-
relation 

Vårdrelationens 
betydelse 
 

Behov av 
stöd 

Alla syskon har varit 
mycket bra bollplank att 
diskutera med runt 
sjukdomen. På ett logiskt 
sätt har dem tagit udden 
av det jobbiga och vänt 
det till något mindre 
otäckt.  
(Andersson, 2004, s.13) 

Syskonen har 
varit ett bra 
bollplank att 
diskutera 
sjukdomen med. 
De har tagit 
udden av det 
jobbiga. 

Stöd  Anhörigas 
betydelse 

Behov av 
stöd 

Vilken lättnad det ändå 
är att prata med folk som 
varit med om det, som 
vet vad alla de här 
jobbiga känslorna och 
allt man går igenom 
innebär. Det blir något 
annat än det stöd man 
har av familj och vänner, 
det är en tröst att inte 
vara ensam 
(Nyberg, 2008, s.64) 

En lättnad att 
prata med folk 
som varit med om 
allt man går 
igenom. Det blir 
ett annat stöd än 
familjen och 
vännerna. 

Stöd Behov av att 
träffa likasinnade 

Behov av 
stöd 

 


