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Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Årligen drabbas ungefär 8000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. I regel 

uppmärksammas bröstcancersymtomen först när kvinnan ser eller känner förändringar i sitt 

bröst. Under denna tid och fram till behandling genomgår kvinnan olika faser så som chock, 

reaktions fas, bearbetning och nyordning. Tidigare forskning visar att det kan vara svårt att 

hantera dessa känslor och att sjuksköterskans stöd är viktigt för att skapa en vårdande relation. 

Dock finns det mindre information om hur kvinnor upplever att få ett bröstcancerbesked och 

tiden fram till behandling.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser från 

första symtomet till behandlingen påbörjas. 

Metod: Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys granskades och analyserades fem 

självbiografier vars innehåll ligger till grund för resultatet.   

Resultat: I resultatet framkommer att kvinnornas liv förändras i samband med upptäckten av 

förändringen i bröstet. De upplever oro, ångest och ensamhet som har en negativ inverkan på 

deras livsvärld och välbefinnande. De uttrycker oro inför barnens framtid. Kvinnorna finner 

stöd hos familj, vänner och bekanta. Några kvinnor beskriver sjuksköterskans stöd såväl som 

vårdrummets brist på trygghet.  

Slutsats: Studieresultatet visar att kvinnor som drabbas av bröstcancer finner stort stöd hos 

familj och vänner. Sjuksköterskans stöd och lugna bemötande skapar trygghet och hopp dock 

bör de erbjudas stöd och information tidigare i sjukdomsförloppet.  
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BAKGRUND 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen och i Sverige drabbas årligen 8000 kvinnor, 

av dessa är majoriteten kvinnor i medelåldern eller äldre (Bergh Brandberg, Ernberg, Frisell, 

Fürst& Hal, 2007; Bröstcancerföreningen, 2015; Nystrand, 2012). 

 

Bröstcancer 

Den mänskliga kroppen är uppbyggd av enskilda celler som innehåller gener. I generna kan 

det uppstå mutationer som leder till en onormal celldelning. De celler som har förlorat sin 

normala tillväxtreglering kallas neoplasmer eller tumörceller. Tumörceller delas in i benigna 

(godartade) och maligna (elakartade) cellförändringar. Benigna celler liknar den ursprungliga 

vävnaden, växer vanligtvis långsamt och stannar kvar i ursprungsvävnaden. Maligna celler 

kan växa snabbt och infiltrativt, liknar inte ursprungsvävnaden och sprider sig via metastaser 

till andra områden i kroppen.  Processen från första mutationen fram till upptäckten av en 

knöl i bröstet är lång och kan ta upp till tio år (Bergh et. al, 2007; Braun & Anderson, 2012).  

 

Symtom och diagnostisering av bröstcancer hos kvinnor   

De första symtomen förbises ofta eftersom de är relativt vaga. Dessa symtom kan vara 

aptitlöshet, feber eller förstorade lymfkörtlar. Vanligtvis uppmärksammas bröstcancer genom 

en knöl i bröstet men även andra symtom kan förekomma, så som hudförändringar kring 

bröstet, rodnad, apelsinhud eller att bröstet är förstorat och hårt (Braun & Anderson, 2012; 

Ericson & Ericson, 2013; Nystrand, 2012).  

 

Kvinnor bör själva undersöka sina bröst med jämna mellanrum för att få en uppfattning om 

hur deras bröst känns och ser ut. Detta ger en möjlighet att upptäcka en eventuell knöl eller 

förändring tidigt. Vid ett läkarbesök genomförs tre till fyra undersökningsformer för att 

fastställa diagnosen (Nystrand, 2012). Först genomgår patienten en klinisk undersökning där 

läkaren undersöker bröstets färg och form. Kvinnans bröst, armhålor och hals palperas både i 

sittande och liggande ställning för att känna eventuella knölar eller förstorade lymfkörtlar. 

Därefter utförs en mammografiundersökning och eventuellt en ultraljudsundersökning. Till 

sist ska ett vävnadsprov av det misstänkta området tas för att säkerställa diagnosen. Detta görs 

genom biopsi, vilket innebär att en nål förs in i vävnaden och celler sugs ut för att sedan 

undersökas. Det är viktigt att genomföra dessa tre till fyra undersökningar för att diagnostisera 

tumörens art och för att kunna sätta in rätt behandling (Bergh et. al, 2007).  

 

Att få ett bröstcancerbesked 

Vid besked om bröstcancer förändras kvinnans livsvärld och hela hennes livssituation. Ett 

cancerbesked kan komma som en total chock och tankar som “varför drabbas jag och det kan 

inte vara jag som drabbas” förekommer. De mänskliga relationerna påverkas och förändras 

både på ett positivt och negativt sätt eftersom relationens närhet antingen ökar eller minskar 

(Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 2011; Gibson, Lee & Crabb, 2015). Den 

individuella rollen i olika typer av sociala system förändras, vilket beror på de förändringar 

som kvinnan genomgår, både fysiskt och själsligt. I och med detta förändras även hennes 

självbild (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp 2014). Kvinnor kan uppleva känslor som 

rädsla, tomhet och vilsenhet vid ett besked vilket leder till funderingar över framtiden och 

kroppen som levd (Oxlad, Wade, Hallsworth och Koczwara, 2008). Med kroppen som levd 

menas att vara levande samt att uppleva och uttrycka den kroppsliga, själsliga och andliga 
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delen som en helhet, alltså att vara sig själv. Efter att ha erhållit ett bröstcancerbesked sker en 

förändring i den levda kroppen (Wiklund, 2003).  

 

Bröstcancerbeskedet kan uppfattas som en dödsdom och en insikt uppstår om att man inte 

längre kommer att finnas kvar. Detta ger en upplevelse av rädsla, sorg och oro inför den nya 

och osäkra framtiden. Kvinnor hanterar beskedet på olika sätt, en del fortsätter med sina 

dagliga rutiner så som att sköta hemmet eller att gå till arbetet, medan andra har svårigheter 

att släppa tanken på beskedet och lever i förnekelse. Att reflektera över kroppen som levd och 

få socialt stöd kan uppges ha en positiv effekt för att hantera ett cancerbesked (Montgomery, 

2010; Morse et al., 2014). Vid bearbetning av den uppkomna krisen genomgår individen fyra 

olika faser; chock, reaktions fas, bearbetning och nyordning (Bergh et. al, 2007). Att finna sin 

plats i existensen, både till sig själv och andra är en betydande del för att uppleva hälsa. 

Eftersom hela livsvärlden förändras vid ett bröstcancerbesked kan även en ny mening och 

sammanhang att träda fram, vilket trots sjukdom kan leda till hälsa (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Flera år efter avslutad behandling av bröstcancer kan kvinnor fortfarande uppleva effekter av 

sjukdomen och hur de hanterar vardagen som en betydande och aktiv del i det fortsatta livet. 

De beskriver beskedet om att de fått bröstcancer som en vändpunkt och att deras självbild och 

syn på omvärlden förändrades. Det finns även en ständig rädsla för att åter drabbas av 

bröstcancer (Norberg et al., 2015).   

 

Sjuksköterskans roll   

Sjuksköterskan bör ha ett öppet och följsamt förhållningssätt för att bekräfta patientens 

livsvärld och inte förbise betydande information. Genom att sjuksköterskan är öppen för att på 

olika sätt kunna bemöta patienten, blir vägen till hälsa individuell eftersom alla människor är 

unika. Genom att bemöta patienten så neutralt som möjligt och vara öppen för dennes 

livsvärld kan en bild av patienten och dennes behov av vård skapas. En sjuksköterska bör 

därför bjuda in till en vårdande relation men det är alltid patienten som måste bestämma 

graden av närhet. Det bör finnas en ömsesidig tillit mellan sjuksköterska och patient som 

betonar öppenhet för patientens perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). En vårdande 

hållning innebär att göra gott gentemot patienten, främja hälsa och välbefinnande, trösta och 

lindra lidande. Sjuksköterskan har även ett etiskt krav att bidra till patientens hälsa och 

välbefinnande med utgångspunkt i individens livsvärld och med hänsyn tagen till dennes 

levda kropp och sammanhang (Öresland & Lützén, 2009). 

 

En kvinna som får ett bröstcancerbesked kan lida, känna förtvivlan och förlora fotfästet i 

tillvaron. Genom tröst kan sjuksköterskan stötta och ge patienten en känsla av trygghet. Att 

trösta sker ofta omedvetet och ordlöst men i handlingar vilket leder till ömsesidighet och 

minskar patientens sårbarhet. Det är dock viktigt att sjuksköterska känner in patientens 

sinnesstämning, en kram kan av en patient uppfattas som tröstande och stärkande men av en 

annan patient som integritetskränkande. Förståelsen för individen och dennes upplevelser blir 

således grunden för förståelsen av tröst (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Genom att 

finnas till som sjuksköterska och kunna erbjuda information och socialt stöd till dessa kvinnor 

stärks deras delaktighet och en vårdande relation mellan sjuksköterskan och patienten kan 

skapas. (Montgomery, 2010).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
Det synsätt som ligger till grund för studien är vårdvetenskapen, där målet är att förena teori 

och praxis till evidensbaserad vård för att på detta sätt kunna stärka den enskilde individens 

hälsoprocesser på bästa möjliga sätt. De bärande konsensusbegreppen är patient, hälsa, miljö 

och vårdande. Dessa begrepp omfamnar och ger en grund för den forskning som kan bedrivas 

inom området vårdvetenskap (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund 2003). Sjuksköterskan 

bör under sitt arbete alltid göra empiriska iakttagelser, vilket innebär att hon bör reflektera 

över det hon ser, hör och känner. Detta ökar medvetenheten för vårdvetenskapen såväl som 

för det praktiska arbetet inom vården (Wiklund 2003). Följande begrepp har en betydande roll 

i studien; livsvärld, levd kropp, hälsa, välbefinnande, mening och sammanhang och lidande.    

 

Livsvärld och levd kropp 

Livsvärlden är unik och individuell för den enskilde individen och den förändras beroende på 

den aktuella livssituationen. I livsvärlden utspelar sig hälsa, lidande, sjukdom och 

välbefinnande. Den levda kroppen är central i livsvärlden. Kroppen kan aldrig lämnas kvar, 

tvärtom bär vi den alltid med oss. Den levda kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och 

andlig på en och samma gång, därför är den speciell och personlig (Dahlberg & Segesten, 

2010). Hoppet om att förändringen i bröstet är ofarlig finns ända fram till att 

bröstcancerbeskedet är definitivt (Bergh et al 2007). Sjukdomen kan göra att en människa inte 

känner igen sin egen kropp, vilken i sin tur leder till att hon skapar en ny livsvärld och ett nytt 

sätt att se på sin kropp och omvärlden (Wiklund 2003). 

 

Hälsa 
Hälsa innefattar hela människan och avspeglar den aktuella och övergripande livssituationen, 

därigenom blir hälsan individuell och mångdimensionell. Hälsa varierar mellan olika 

individer och kan förändras beroende på den aktuella livssituationen samtidigt som faktorerna 

som stärker eller minskar hälsa varierar, vilket innebär att hälsa kan upplevas trots en 

bröstcancerdiagnos (Dahlberg & Segesten, 2010) Kvinnorna upplever ett hot gentemot deras 

hälsa då ett bröstcancerbesked skapar kaos och obalans i kroppens som levd och livsvärlden, 

vilket kan leda till avsaknad av hälsa (Wiklund, 2003).  

 

Välbefinnande, mening och sammanhang 
Välbefinnande innefattar en människas inre upplevelser vilka är subjektiva och svåra för 

omgivningen att förstå (Wiklund 2003). Om en person har balans och harmoni i vardagen så 

infinner sig välbefinnande, vilket innebär att man kan uppleva välbefinnande trots sjukdom. 

Mening och sammanhang är individuellt och det är svårt att dela på begreppet. Mening kan 

beskrivas som att finna det meningsfulla i livet och sammanhang kan innefatta den egna 

identiteten men samtidigt meningen med livet. Det är viktigt att finna mening och 

sammanhang i existensen gentemot sig själv och andra eftersom detta är en betydande del för 

att uppleva välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett bröstcancerbesked kan försätta 

individen i chocktillstånd där den harmoni och balans som denne upplevde innan beskedet är 

rubbad och framtiden är oviss, vilket kan påverka välbefinnandet (Bergh et al 2007; Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

Lidande 

Det finns olika typer av lidande; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Lidande berör 

hela människan och individens upplevelse av sig själv i existensen och kan då benämnas som 

livslidande. Livslidande är genomgående i människans liv och utspelar sig i förhållande med 

välbefinnande i människans upplevelse av att erhålla hälsa. Sjukdomslidande innebär det 
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lidande som upplevs till följd av sjukdom. Vid ett bröstcancerbesked upplevs en förlust av 

helhet och kontroll, vilket kan kännas som ett hot mot ens identiteten som kan leda till ett 

sjukdomslidande (Wiklund, 2003). Lidande är individuellt och kan skapa en känsla av 

maktlöshet, ovisshet eller att inte bli sedd som människa. Vårdlidande upplevs främst när en 

individ blir utestängd från att vara delaktig i sin egen hälsoprocess eller blir utestängd från en 

vårdande relation. Denna form av lidande innebär att vården inte längre blir vårdande utan 

utgör istället ett ytterligare lidande för individen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

PROBLEMFORMULERING 
Ungefär 8000 kvinnor i Sverige drabbas årligen av bröstcancer, därmed är det av ytterst vikt 

att sjuksköterskan har ett öppet och följsamt bemötande för att kunna erbjuda bästa möjliga 

vård för den enskilde individen. Kvinnor bör undersöka sig själva regelbundet för att tidigt 

upptäcka förändringar och för att kunna utföra detta krävs en medvetenhet till kroppen som 

levd och att veta när den är ur balans och känns främmande. Ett bröstcancerbesked förändrar 

en kvinnas livsvärld, hennes mening och sammanhang i vardagen rubbas och 

sjukdomslidande uppstår. Hon inser att kroppen kommer att förändras inte bara av knölen 

eller hudförändringen men också av behandlingen. Kvinnor måste lära sig att leva med 

kroppsliga såväl som själsliga förändringar och lära känna sin kropp på nytt. Frågor kring liv 

och död förekommer och funderingar kring varför just hon har drabbats. Detta medför att 

kvinnan kan uppleva avsaknad av välbefinnande och ett sjukdomslidande uppstår.  

 

Tidigare forskning om hur kvinnor upplever behandling eller hur de upplever sitt liv efter ett 

bröstcancerbesked är väl belyst. Det finns däremot mindre information om hur kvinnor 

upplever tiden mellan upptäckten av första märkbara symtom och fram till behandlingen 

påbörjas. Eftersom detta är början av en kvinnas resa till att bli fri från sjukdomen har den en 

betydande inverkan på hur resterande delen av resan upplevs och hanteras. Därigenom bör 

mer vetenskaplig forskning om vad dessa kvinnor upplever finnas, vilket leder till en djupare 

förståelse hos sjuksköterskan i hennes arbete. Genom att studera denna tidsperiod belyses 

förutom de drabbade kvinnornas upplevelser även deras behov av olika former av stöd. Vid 

förståelse av dessa behov kan sjuksköterskan stärka förutsättningarna för kvinnorna i att 

kunna hantera sin sjukdom och känna välbefinnande i sin aktuella livssituation.   

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser från första 

symtomet till behandlingen påbörjas.  

 

METOD 
Målet med studien var att få en ökad förståelse för de känslor kvinnor upplever under 

perioden mellan upptäckten av första märkbara symtom och fram till behandlingen påbörjas, 

därmed har en kvalitativ ansats med manifest inriktning valts. Kvalitativa studier kan ge bättre 

förståelse för hälsoprocesser och hur sjuksköterskan kan bemöta olika patienter (Friberg 

2012). Människor har genom tiderna berättat om sina upplevelser och information förts vidare 

både muntligt och skriftligt. Narrativ forskning innebär att förstå mänsklig kommunikation i 

olika sammanhang. I det här sammanhanget lämpar sig en narrativ analys av olika kvinnors 

berättelser om hälsa, lidande och vård (Dahlborg-Lyckhage, 2012; Segesten, 2012).  
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I studien användes ett hermeneutiskt synsätt och induktiv ansats, vilken handlar om att tolka 

och förstå individers livsvärld och hur de erfar omvärlden genom den levda kroppen. Genom 

ett hermeneutisk synsätt med en induktiv ansats framkommer en djupare förståelse av 

kvinnornas subjektiva upplevelser som de erfar vid ett bröstcancerbesked (Forsberg & 

Wengström, 2008; Nyström, 2008). 

 

Datainsamling 

Då syftet var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av perioden mellan 

upptäckten av första symtomet och fram till behandlingen påbörjas, valdes självbiografier. I 

självbiografier berättar individen om sina personliga erfarenheter och hur denne tolkar 

världen. Denna form av litteratur är skriven ur ett förstahandsperspektiv vilken styrker 

trovärdigheten (Segesten, 2012). Under datainsamlingen utfördes en kvalitativ bedömning av 

de potentiella självbiografier, vilket innebar att hänsyn till äkthet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet togs. Detta för att öka tillförlitligheten och stärka 

trovärdigheten för studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Självbiografierna valdes med hjälp av sökning i den nationella bibliotekskatalogen Libris 

(http://libris.kb.se), eftersom denna är lämplig för litteratursökning (Frossblad, 2013). Totalt 

genomfördes två databassökningar för att finna samtliga biografier (Bilaga 1). Vid den första 

sökningen angavs “bröstcancer” i sökrutan och 796 träffar erhölls. Därefter tillades “svenska” 

vilket gav 348 träffar och slutligen “biografi och genealogi” som gav 30 träffar. Detta för att 

minimera sökresultatet och få material som svarar till studiens syfte och metodval. Träffarna 

sorterades efter “yngst först” för att erhålla de senast utgivna självbiografierna. Vid denna 

sökning valdes fyra självbiografier ut; Jag vill fan leva: Jag vill leva: När du blir “flintis” kan 

pappa köra mig till fritids då? och När livet rämnar. Vid den andra sökningen skrevs 

“GENRE:(Biografi) Bröstcancer” i sökfältet, vilket resulterade i 13 träffar. Den självbiografi 

som valdes ut var Hope. De fem självbiografier som valdes ut speglade syftet och uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. Genom att studera biografiernas sammanfattning och de 

första sidorna skapades snabbt en övergripande bild om de hade relevans för syftet eller ej 

(Bilaga 2). En del av litteraturen var exempelvis skrivna av anhöriga eller som skönlitteratur, 

dessa valdes bort eftersom de inte hade relevans för syftet.    

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna var att belysa hur kvinnor mellan 35 och 59 års ålder upplever att 

drabbas av bröstcancer, eftersom denna åldersgrupp har en ökad risk att drabbas av 

bröstcancer. Ytterligare kriterier var att kvinnorna skall vara bosatta i Sverige och 

självbiografier skrivna på svenska. Exklusionskriterierna var utomstående eller anhöriga till 

kvinnorna med bröstcancer som på egenhand skrivit biografierna. Självbiografier som var 

äldre än 15 år och kvinnor som led av ärftlig bröstcancer valdes även bort. Kvinnor som led 

av ärftlig bröstcancer valdes bort därför att dessa kvinnor vanligen drabbas tidigare i livet är 

medvetna om risken att drabbas av sjukdomen och bör därför kontrollera sig regelbundet för 

eventuell sjukdom.    

 

Dataanalys 

Materialet granskades individuellt och därefter utfördes enskilda kvalitativa innehållsanalyser, 

vilken bygger på att meningsbärande enheter från självbiografierna som valts ut. Efter detta 

genomfördes en kondensering av den meningsbärande enheten, där informationen kortades 

ner men samtidigt bevaras den informativa kärnan. Därefter kodades innehållet med maximalt 

http://libris.kb.se/
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tre ord som beskrev informationen. I det sista steget delades koderna in i lämpliga 

underkategorier och kategorier. Slutligen bearbetades de två innehållsanalyserna gemensamt 

till en ny innehållsanalys för att nå ett representativt resultat baserat på självbiografierna.    

Detta minskade påverkan av förförståelsen, vilket ökade trovärdigheten och gav ett mer 

tillförlitligt resultat (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på utförd innehållsanalys se 

Bilaga 3. 

 

Förförståelse 

Självbiografierna analyserades med ett så förutsättningslöst och öppet förhållningssätt som 

möjligt och med en medvetenhet om den förförståelse som var föreliggande hos studiens 

författare. Detta utfördes för att kunna ta del av vad kvinnorna upplevde vid sina 

bröstcancerbesked och på så sätt beskrevs deras individuella perspektiv. Förförståelsen 

innebär hur individer tolkar omvärlden och att redan veta utfallet av den information som 

söks, dock kan det aldrig utvecklas en förståelse utan en förförståelse. Utan en medvetenhet 

om förförståelsen minskar möjligheten att uppmärksamma kvinnornas överraskande och 

oförutsägbara erfarenheter i en situation. Det skulle även kunna leda till att kvinnornas 

upplevelser riktas, utelämnas eller förvrängs, vilket minskar tillförlitligheten och 

trovärdigheten till materialet. Genom en medvetenhet om förförståelsens inverkan kan risken 

av de negativa effekterna på denna studies resultat minska. Detta utfördes för att få fram ett 

resultat som enbart redovisar kvinnornas individuella upplevelser av att drabbas av 

bröstcancer (Dahlberg, 1997; Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Etiska överväganden 

Vid påbörjande av en litteraturstudie är etiska övervägande en betydande del för att kunna 

utföra en avvägning mellan den nytta forskningen kan ge samhället och hur forskningen kan 

påverka den enskilde individen (Forsberg & Wengström, 2008; Helsingforsdeklarationen, 

2013). Enligt upphovsrättslagen har författaren till ett verk rätt att bestämma hur detta får 

användas. Men det finns vissa undantag, nämligen att andra har rätt att citera delar ur texten 

och hänvisa till upphovsmannen, dock får texter inte plagieras (Klang, 2009). Hänsyn till 

detta togs då endast enstaka citat ur självbiografierna användes. Enligt 

Helsingsforsdeklarationen (2013) innebär nyttjandekravet att insamlat material enbart får 

användas till forskningsändamål, vilket innebär att de inte får användas eller lånas ut i annat 

syfte (ibid.). Nyttjandekravet uppfylldes då materialet endast användes i vetenskapligt syfte.  

 

 

RESULTAT 
Ur analysen framkom fem kategorier med underkategorier. I tabellen nedan redovisas 

kategorierna och underkategorierna mer översiktligt (Tabell 1).   

 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Kvinnornas hantering av de första symtomen  

Känslor som de bröstcancerdrabbade 

kvinnorna genomgår 
- Bröstcancerbeskedet 

- Upplevelser efter bröstcancerbeskedet  

Bröstcancerns inverkan på kvinnornas 

relationer  
- Behov av stöd och trygghet 

- Avsaknad av stöd och trygghet  

Strategier för att hantera vardagen efter en - Att återfå struktur i vardagen 
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bröstcancerdiagnos - Nya värderingar och insikter 

Kvinnornas upplevelser av sjukvården - Behov av information 

- Sjuksköterskans betydelse 

- Vårdrummets betydelse 

 

Kvinnornas hantering av de första symtomen    

Det började med att kvinnorna kände någon form av förändring i kroppen som kändes 

främmande och inte längre som deras egen. De upptäckte alla olika symtom, allt från en knöl, 

ett veck eller en värmeökning i området runt brösten. Alla upplevde de olika tankar och 

hanterade dem därefter, vissa valde att förtränga upptäckten medan andra ville få besked med 

en gång. Gemensamt var att det krävdes mod och viljestyrka att möta ett kommande besked 

(Andersson, 2004; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 2010).  

 

En del av kvinnorna förnekade förändringen i kroppen och de orostankar som de hade under 

flera månader innan de lät sig undersökas. En av kvinnorna beskrev sig själv som en frisk och 

fysiskt aktiv person som därmed inte kunde ha bröstcancer. Hon kände knölen vid flera 

tillfällen och upplevde varje gång ångest och skräck över att kanske ha drabbats av cancer 

(Andersson, 2004). “När den första paniken lagt sig insåg jag att jag som vanligt brusat upp. 

Lugnad förträngde jag händelsen och aktade mig noga för att känna på brösten” (Andersson, 

2004, s. 8). En annan kvinna upptäckte ett litet hudveck på sitt högra bröst men tänkte inte 

mer på det och glömde sedan av det. Ett par månader senare undersökte hon sitt bröst igen 

insåg då att något inte stämde (Nyberg, 2008).“… allt svartnade och jag segnade ner på 

badrumsgolvet. Vet inte hur länge jag satt där och turboväxlade i tankarna mellan <jag skiter 

i det så försvinner det - jag måste gå och kolla upp det på en gång>”(Nyberg, 2008, s. 18).  

 

Andra kvinnor bokade däremot en tid för mammografiundersökning omgående eftersom de så 

fort som möjligt ville veta om det var bröstcancer eller inte. En kvinna kände något klia 

mellan brösten vilket ledde till att hon började känna igenom sitt högra bröst. Hon hittade en 

liten knöl och ville få den undersökt direkt. Hon var angelägen om att få ett besked så snabbt 

som möjligt för att snarast kunna återgå till sin vardag som den var innan knölen upptäcktes 

(Tenor, 2012; Tiger, 2010). 

    

Känslor som de bröstcancerdrabbade kvinnorna genomgår 

Bröstcancerbeskedet var definitivt och resulterade i chock, ångest, rädsla och hopp. Ett 

bröstcancerbesked kunde ges på olika sätt till exempel via telefon eller läkarkontakt. 

Gemensamt för alla kvinnorna var det totala chocktillstånd som uppstod direkt vid beskedet 

samtidigt som det upplevdes som en dödsdom. Allt stannade upp och en djup sorg inträffade 

(Andersson, 2004; Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 2010).  

 

Bröstcancerbeskedet 

Kvinnorna erhöll bröstcancerbeskedet på olika sätt och upplevde därigenom situationen olika. 

En av kvinnorna blev uppringd av en läkare från bröstcentrum och av denne fick hon domen 

om bröstcancer. Hon var ensam i sin lägenhet och kände att världen stannade upp. Den sorg, 

rädsla och dödsångest som inträffade var det värsta som hon hade upplevt i hela sitt liv och 

som hon inte önskade någon annan (Björkgren Jones, 2014). En annan kvinna beskrev att när 

telefonsamtalet angående mammografin kom var hennes enda tanke om svaret var negativt, 

läkaren meddelade att det var både negativt och positivt samt att hon skulle komma in direkt. 

Negativt då hon hade bröstcancer men samtidigt positivt då tumören gick att operera bort. På 
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plats gav läkaren mer information och berättade att bröstcancern gick att behandla, hennes ord 

lugnade en aning men sorgen var ändå överväldigande (Nyberg 2008).  “Detta är den värsta 

dagen i hela mitt liv” (Nyberg 2008, s. 19). Ytterligare en kvinna fick ett samtal på morgonen 

av läkaren som meddelade att det var cancerceller i provet och att hon och hennes make skulle 

komma in så fort som möjligt. Väl på plats gavs beskedet opersonligt och på ett sakligt sätt, 

chocken var total och hon kände sig bortdomnad. När verkligheten sakta kom ifatt henne kom 

även den stora sorgen och rädslan inför framtiden (Tiger, 2010). En av kvinnorna hade bokat 

tid för en mammografiundersökning och redan samma dag fick hon beskedet om 

bröstcancern. Rädslan var total och hon kunde inget annat än att gråta, “jag vill inte dö” 

(Andersson, 2004, s. 12). En annan kvinna var angelägen om att få svar så snabbt som 

möjligt. Hon fick en dropp-in tid för en mammografiundersökning och hon bad sin gynekolog 

samma dag att ringa röntgenläkaren för att få ett svar.  Efter beskedet stannade hela hennes 

värld upp och hon grät, paniken och dödsångesten sköljde över henne (Tenor, 2012).  

 

Jag har pendlat mellan rädsla, oro och misströstan. Skrivit testamente i huvudet, tänkt 

och oroat mig. Gråtit och varit räddare än jag någonsin varit i hela mitt liv. Att inte 

veta skapar ångest och oro. Att inte veta och gå och vänta på möjlig dom skapar 

monster i huvudet. (Björkegren Jones, 2014, s. 14) 

 

Att drabbas av bröstcancer upplevdes som en orättvisa. De fick dödsångest och deras tankar 

gick till barnen, eftersom de inte ville att deras barn skulle bli moderlösa (Nygren, 2008; 

Tiger, 2010). När den första chocken efter beskedet hade lagt sig kom känslor så som rädsla 

och oro inför barnens framtid (Andersson, 2004; Tenor, 2012). “Mina ögon tårades när jag 

såg henne – jag tänkte att hon behöver sin mamma för att rusta sig för livet – det är inte ok 

att dö ifrån sitt 10-åriga barn – livet får inte vara så orättvist”(Tenor, 2012, s. 20). 

 

Upplevelser efter bröstcancerbeskedet 

Känslorna var många och de vände upp och ner på tillvaron. Kvinnorna belastades av ångest 

men framför allt av att sakna vetskap om det fortsatta livet. Tiden fram till behandling 

varierade allt från ett par dagar till ett par månader. Under denna tid kände sig kvinnorna 

ensamma, utlämnade, otrygga och de upplevde att de saknade information. Under tiden fram 

till behandling övergick chocken till förtvivlan, skräck och senare hopp om överlevnad 

(Andersson, 2004; Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 2010).  

 

Viljan till överlevnad var stor bland kvinnorna, de fann stort stöd i sina familjer och barn. 

Efter chocken insåg de att det fanns hopp om tillfrisknad och överlevnad, dock kvarstod 

rädslan och sorgen. Beskedet om att sjukdomen var behandlingsbar gav kvinnorna hopp om 

en framtid (Andersson, 2004; Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 

2010). “Cancer är ett fruktansvärt ord och ett fruktansvärt öde. Men det finns behandling och 

hopp. Det ska gå bra. Jag ska kämpa så jag kan få fortsätta vara en snäll och rolig mamma” 

(Tiger, 2012, s. 12). 

 

Bröstcancerns inverkan på kvinnornas relationer 

Behov av stöd och trygghet    

Hos flera av kvinnorna hade familjen en betydande roll, framför allt barnen. Kvinnorna fann 

här trygghet och mod. De fick stöd från olika håll, bland annat spelade släkten, vännerna eller 

bekanta viktiga roller. En del av kvinnorna valde tidigt att bjuda in sina nära och kära i 

sjukdomsförloppet, detta för att de skulle få förståelse och insikt i vad det innebär att drabbas 
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av sjukdomen. Medan en annan del av kvinnorna var mer avvaktande i delgivande av diagnos 

(Andersson, 2004; Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 2010).  

 

Många upplevde stort stöd från sina män eller sambos som bland annat följde med på 

undersökningar under sjukdomsprocessen. Familjen spelade en central roll i 

sjukdomsprocessen och kvinnorna valde att göra barnen mer eller mindre delaktiga beroende 

på deras individuella situation (Andersson, 2004; Björkgren Jones, 2014; Tiger, 2010). 

Barnens stöd var betydande, bland annat säger Anderssons (2004, s. 14) 10-åriga son “det 

kommer att gå bra mamma. Han tröstade mig, när det borde ha varit tvärtom”.  

 

En kvinna upplevde däremot mer stöd av sina närmsta vänner och bekanta från den lokala 

puben. Hon valde även att berätta om cancern för dotterns bästa kompis föräldrar, för att 

kompisen skulle kunna trösta dottern ifall hon var ledsen (Tenor, 2012). Vissa kvinnor kände 

stöd och fick hjälp av sin direkta familj men fann större stöd bland sina vänner och bekanta 

(Nyberg, 2008; Björkgren Jones, 2014). Arbetskamraterna utgjorde en viktig del för en av 

kvinnorna, de gick på långa raska promenader tillsammans vilket gav henne kraft och stärkte 

psyket inför den jobbiga behandlingen (Andersson, 2004).  

 

I nöden testas relationerna. Vilka som är ens vänner i vått och torrt utkristalliseras sig 

alldeles tydligt. Detsamma gäller så klart i kärleksrelationer… Vem eller vilka som  

vågar se att du håller på att gå sönder av rädsla och som då erbjuder sin hand att hålla  

i, eller sin famn när du gråter som ett barn. (Björkgren Jones, 2014, s. 19) 

 

Avsaknad av stöd och trygghet 

En av kvinnorna upplevde inte något stöd av sin direkta familj. Familjen blev snarare en 

belastning, eftersom hon blev tvungen att stötta sin mor och inte tvärtom, samtidigt som 

brodern inte gav något stöd när hon behövde det som mest. Detta skapade en ökad oro, ångest 

och otrygghet i situationen. Vidare upplevdes en avsaknad av kraft till att fokusera på någon 

annan än sig själv och sin dotter (Tenor, 2012). En annan av kvinnorna bar på en rädsla för att 

bli ensam, utsatt och att behöva ta sig igenom sjukdomen på egenhand.”Min största rädsla är 

att bli lämnad, att bli bortstött och att stå där när jag är som mest skör” Björkgren Jones 

(2014, s. 33). 

 

Strategier för att hantera vardag efter en bröstcancerdiagnos 

Att återfå struktur i vardagen 

Efter diagnosen försökte samtliga kvinnor återgå till den vardag de kände till, dock fick de 

anpassa den efter den nya situationen. Detta var individuellt och kvinnorna försökte finna den 

väg som passade dem bäst, vilket kunde se ut på olika sätt. De ville inte känna sig besegrade 

av sjukdomen utan ville kämpa vidare och vara starka. “Men känslan av att jag nu vet vad jag 

har att kämpa emot och att jag kan påverka min situation gör mig beslutsam” Tiger (2010, s. 

13). En av kvinnorna beskrev att hon fick stöd och styrka från sin arbetsgivare och sina 

kollegor och att hon då kunde tänka på annat än sjukdomen (Andersson, 2004).  

Samtliga kvinnor mådde bra av att tala om sina känslor och om sjukdomen. Dessa samtal 

kunde ske i stödgrupper, med vänner eller med maken. Genom att fortsätta med vardagliga 

bestyr kunde kvinnorna också lättare hantera sin sjukdom. Därigenom blev arbetet, hushållet 

och familjen en viktig del eftersom en viss balans kunde upprätthållas. (Andersson, 2004; 

Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 2010).  
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Nya värderingar och insikter 

Eftersom kvinnorna till viss del upplevde oro inför framtiden kunde de öka upplevelsen av 

trygghet genom att ordna upp vardagen. Det kunde handla om att hitta en förmyndare till sitt 

barn eller att skapa en tydlig struktur där de fortsatte med sina sysslor. De upplevde ett större 

behov av att leva i nuet, alltså att ta vara på det som fanns här och nu och utnyttja de stunder 

de hade ihop med familj och vänner. Denna trygghet gav dem även kraft att blicka framåt och 

tro på en ljus framtid. Små saker i vardagen fick stor betydelse för kvinnorna och inbringade 

glädje och trygghet, det kunde handla om allt från en kram, ett vykort eller en sång till vänliga 

ord från olika personer i deras omgivning(Andersson, 2004; Björkegren Jones, 2014; Nyberg, 

2008; Tenor, 2012). “Jag försökte leva något sånär normalt…” (Andersson, 2004, s. 23). En 

kvinna beskrev att hon tidigare gjort mycket för andra människor, men att hon nu skulle tänka 

mer på sig själv och göra det som var bra för henne. Hon beskrev vidare vikten av att 

acceptera sig själv oavsett brister, att känna sin kropp och veta när något inte är som det ska 

(Björkgren Jones, 2014).  

 

Kvinnornas upplevelser av sjukvården 

En kvinna beskrev att hon tidigare varit självständig och nu måste hon ta emot vård vilket hon 

upplevde som en form av maktlöshet. “Jag lägger nu min tilltro till den svenska sjukvården 

som faktiskt är bäst i världen när det kommer till att behandla cancer. ... lita på att jag är i de 

bästa händer”(Björkgren Jones, 2014, s. 16). 

 
 
Behov av information 

Kvinnorna saknade information om bröstcancer och olika behandlingsformer, vilket gav dem 

en osäkerhet samtidigt som rädslan och ångesten ökade. Genom att få information om sitt 

tillstånd lugnades deras oro och situationen kändes hanterbar (Andersson, 2004; Björkegren 

Jones, 2014; Nyberg, 2008; Tenor, 2012; Tiger, 2010).  

 

Sjuksköterskans betydelse 

Två av kvinnorna beskrev de sjuksköterskor de kom i kontakt med som förtroendeingivande, 

lugna och stöttande. När de var som mest utsatta fanns sjuksköterskorna vid deras sida med en 

lugnande röst och en hjälpande hand, vilket gjorde att kvinnorna kunde uppleva trygghet och 

ett inre lugn som de tidigare saknade (Andersson, 2004; Tenor, 2012). När en av kvinnorna 

sökte stöd och hjälp för att ta sig igenom en emotionellt krävande helg kom hon i kontakt med 

en sjuksköterska från onkologen via telefon. Sjuksköterskan lyckades med en varm och 

lugnande röst att stilla kvinnans oro, tack vare detta samtal lyckades familjen ta sig genom 

helgen relativt bra (Andersson 2004). Den andra kvinnan beskrev hur en av sjuksköterskorna 

bemötte henne på ett inbjudande och vänligt sätt, vilket gjorde att hon kunde ta sig igenom 

undersökningen. “... hon tog emot mig med lugn röst och lugna händer när hela jag var ett 

inferno av dödsångest” (Tenor, 2012, s. 22). Kvinnornas berättelser skildrade sjuksköterskans 

roll som betydande för deras välbefinnande och de hjälpte dem att hantera den nya 

livssituationen.  

 

Vårdrummets betydelse 

Kvinnorna skildrade vänt- och undersökningsrummen som en kall, steril och ångestladdad 

miljö. Detta skapade en otrygg och ensam atmosfär, vilket ökade skräcken och oron som 

kvinnorna redan upplevde. I väntan på ett negativt eller positivt besked beskrev en av 

kvinnorna rummet som dödens väntrum (Andersson, 2004; Tiger 2010). 
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser från första 

symtomet till behandlingen påbörjas. Det framkommer att kvinnorna upplevde rädsla, sorg 

och oro vid en bröstcancerdiagnos. Dessa känslor upplevdes i perioder fram till behandlingens 

påbörjan. Känslorna hanterades på olika sätt, en gemensam nämnare var att familj, vänner och 

bekanta utgjorde ett betydande stöd. I resultatet framkommer även sjuksköterskans lugna och 

trygga bemötande ha en positiv inverkan på en del kvinnor.     

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats användes, vilken enligt Forsberg och Wengström 

(2008) bör användas eftersom den utgår från att skapa en förståelse om individens subjektiva 

upplevelser som den erfar i sin livsvärld. Eftersom syftet var att beskriva kvinnors upplevelser 

av perioden mellan upptäckten av första märkbara symtom och fram till behandlingen 

påbörjas var detta en lämplig vetenskaplig ansats för studien. Med utgång från den kvalitativa 

ansatsen blir även det hermeneutiska synsättet en betydande del. Enligt Dahlberg (2008) och 

Nyström (2008) handlar hermeneutik om att tolka och förstå individers livsvärld och hur de 

erfar omvärlden genom den levda kroppen. Därmed valdes självbiografier eftersom Forsberg 

och Wengström (2008) menar att dagböcker kan vara viktigt material för analys eftersom en 

persons upplevelser vid sjukdom kan undersökas. Vidare får forskaren möjlighet att se 

situationer ur ett annat perspektiv då dagböcker är individuella beskrivningar av en persons 

liv. Självbiografier kan anses motsvara dagböcker och kan därmed anses vara lämpliga källor 

för insamling av information eftersom kvinnorna här berättar om sina upplevelser. 

 

Samtliga självbiografier i studien beskrev kvinnornas upplevelser från upptäckt till 

behandling och friskförklarande. Segesten (2012) menar att självbiografier avspeglar en 

personlig berättelse vilket ökar en studies trovärdighet därför att det är författarens tolkning 

av världen. Självbiografier kan anses vara en primärkälla där med stärks trovärdighet 

ytterligare samtidigt som deras upplevelser tydligt framkommer. Enlig Polit och Beck (2009) 

är förstahandskällor att föredra i litteraturstudier eftersom de stärker tillförlitligheten.  

 

Vid användning av en narrativ analys framkommer en persons egna tolkningar och 

uppfattningar av en situation (Dahlborg-Lyckhage, 2012). En intervju innebär enligt Forsberg 

och Wengström (2008) att forskare och informant sitter ansikte mot ansikte och ett av 

forskaren ledsagat samtal förs för att få förståelse för informantens upplevelser av en specifik 

situation. Dock menar Forsberg och Wengström att självbiografier beskriver fenomen som 

inte skulle komma fram i en intervju. En litteraturstudie med självbiografier valdes eftersom 

kvinnorna här fritt skriver ner sina egna tankar, dock saknas kroppsspråket och inga specifika 

frågor kan ställas. Hade en intervjustudie genomförts hade specifika frågor kunnat ställas som 

svarat på det valda syftet, vilket skulle kunna förbättra resultatet. Dock hade en intervju 

kunnat hämma informanterna, eftersom de kanske inte skulle vågat eller velat svara på 

frågorna fullt ut. Därför ansågs en studie med självbiografi mer lämpad.  

 

För att stärka en studies tillförlitlighet och trovärdighet bör en kvalitetsgranskning av 

materialet utföras. Enligt Segesten (2012) bör ett ställningstagande göras till litteraturens 

ansvariga utgivare, författarens motiv, utgivnings- och tryckår, förekomst av 

kvalitetsgranskning och hur materialet används. Vidare menar Forsberg och Wengström 

(2008) att det även bör tas hänsyn till litteraturens representativitet, äkthet, trovärdighet och 
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meningsfullhet till det sammanhang som materialen skall användas i. Genom att ställning togs 

kring dessa delar ökar tillförlitligheten och trovärdigheten till studien stärks. Segesten (2012) 

menar att ett förlag granskar litteraturens innehåll innan utgivning och på så sätt styrks 

självbiografiernas trovärdighet. En av självbiografierna är utgiven av författarens eget 

bokförlag (Bilaga 2), vilket skulle kunna medföra en sänkt trovärdighet eftersom 

kvalitetsgranskningen är oklar. En medvetenhet om detta fanns men självbiografin valdes 

eftersom den belyser viktiga aspekter som stämmer överens med studiens syfte. Perioden 

mellan diagnos och självbiografins utgivningsår varierar och en medvetenhet om detta fanns 

dock anses detta inte påverka resultatets trovärdighet. 

 

Sökningarna av självbiografierna gjordes i databasen Libris (http://libris.kb.se) och därmed 

framkom all tillgänglig litteratur från samtliga bibliotek i landet. Detta gjorde att allt material 

med relevans för studiens syfte som speglade inklusions- och exklusions kriterierna beaktades 

vilket därigenom resulterade i ett mer representativt urval för hela landet. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) och Dahlborg-Lyckhage (2012) bör inklusions- och exklusions 

kriterierna förtydligas och begränsas till en mindre fokusgrupp och på så sätt få fram mer 

tillförlitligt data som har relevans till det valda syftet. 

 

Genom användning av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats kunde betydande 

och relevant information om vad kvinnorna upplevde analyseras. Detta enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) som menar att en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats använder en förutsättningslös analys av innehållet i en text. Vidare låg fokus på att 

belysa de variationer som förekom genom en identifikation av skillnader och likheter i 

självbiografierna. Giltighet stärktes genom en belysning av det som var utmärkande och 

representativt för kvinnorna framkom i textens innehåll (ibid.). Dahlborg-Lyckhage (2012) 

menar att en analys har sin fokus både i det manifesta och det latenta. Med menas det synliga 

och dolda som framkommer ur en text. Genom en analys av det manifesta i självbiografierna 

ges en förståelse av kvinnornas upplevelser.    

 

Resultatet baserades på tolkning av texter i biografierna, vilket både kan ses som en styrka 

och svaghet. Styrkan ligger i att allt av värde för denna studie har plockats ut och tolkats, 

medan svagheten kan innebära att förförståelsen påverkar tolkningen av texten. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att en riklig och kraftfull presentation av ett resultat tillsammans 

med lämpliga citat kan stärka studiens trovärdighet. Förståelse innebär att förstå hur individen 

upplever sin omvärld medan förförståelse handlar om hur forskaren tolkar omvärlden och att 

redan i förväg veta svaren på de frågor som kommer att ställas (Dahlberg, 1997; Dahlberg & 

Segesten, 2010). I studien har skillnaden mellan förståelse och förförståelse tagits hänsyn till 

eftersom självbiografierna har tolkats så opartiskt som möjligt. 

 

Nyttjandekravet togs hänsyn till eftersom det insamlade materialet endast används till denna 

studie, i enighet med Helsingsforsdeklarationen (2013). I likhet med Klang (2009) 

respekterades upphovsrättslagen i denna studie därför att självbiografierna inte plagieras. 

Vidare användes citat för att förtydliga resultatet. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

materialets trovärdighet stärks om kategorierna och dess innehåll har relevans till syftet. Med 

detta har enbart information som rör det valda syftet medtagits, samtidigt som ingen 

betydande information tagits bort eller förvridits.      

 

Enligt Lundman & Hällgren Granehiem (2008) handlar överförbarhet om hur resultatet kan 

överföras till andra situationer. Resultatet i denna studie skulle kunna användas av 

sjuksköterskor för att förbättra situationen för de kvinnor som inte lider av ärftlig bröstcancer 

och som ska påbörja bröstcancerutredningar i Sverige. 

http://libris.kb.se/
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Resultatdiskussion 

Samtliga kvinnor i studien upplevde och hanterade de första symtomen på olika sätt. En del 

av kvinnorna förnekade situationen medan andra var angelägna om att få svar direkt. 

Gemensamt för kvinnorna var att de på något sätt genomgick en eller flera steg i krisens olika 

faser vilka är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyordning av tillvaron. Även 

detta hanterades individuellt. Detta stämmer överens med Drageset, Lindstrøm och Underlids 

(2010) studie där en del av kvinnorna distanserade sig från verkligheten medan andra försökte 

förtränga känslor som oro och osäkerhet, dock utan resultat. Andra sköt känslorna åt sidan 

genom att tänka på annat. Kvinnorna undviker på så vis att låta känslorna ta över då ångesten 

eller sorgen skulle kunna bli överväldigande (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) och 

Wiklund (2003) menar att hälsa är mångdimensionellt och avspeglar individens aktuella och 

övergripande livssituation och levda kropp. Att hamna i obalans och i ett nytt sammanhang 

kan leda till känsla av ohälsa och lidande uppstår (ibid.). I och med detta är det naturligt att 

samtliga kvinnor upplever och hanterar situationen olika. Den drabbade kvinnan är skör och 

mister sin balans i tillvaron och redan i detta läge behövs stöd och tröst från sjuksköterskan.    

 

I studien framkommer att ett bröstcancerbesked kunde ges på olika sätt. Det kan ske 

personligt, via telefon eller brev. Hur ett besked erhålls kan ha en direkt inverkan på 

bearbetningen av den nya livsvärlden. Kvinnorna upplevde att information om bröstcancer 

och vad det innebar var betydande. Informationen skulle öka deras förståelse för sjukdomen 

och deras situation.  Detta stämmer överrens med Lacey (2002) som även beskriver att 

kvinnor fick mycket information i form av böcker, broschyrer och videos men detta först efter 

att cellgiftsbehandlingen påbörjats. Vidare beskrevs kvinnorna som rädda och oroliga, vilket 

kan ses som ett resultat av bristande information. Detta är i likhet med Lally, Hydeman, 

Schwert och Edge (2013) som menar att bristen på information om kvinnornas sjukdom 

skapar en ökad rädsla och oro samtidigt som de kan bli arga och upprörda över situationen. 

Att erhålla för mycket eller felaktig information samt information som påtvingas eller ges vid 

opassande tidpunkt ger även liknade känslor (ibid.). Även Drageset et al. (2010) beskriver en 

överväldigande känsla av att erhålla för mycket information vilket leder till en svårighet att ta 

till sig allt som berättas. Istället för lugnande blir information skrämmande (ibid.). Vid 

sjukdom hotas en individs hälsa och livsvärlden förändras. Samtidigt som tryggheten 

försvinner uppstår osäkerhet och brist på kontroll, vilket leder till ett lidande för kvinnorna 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att få tid att bearbeta den första chocken och få 

möjlighet till mer information samt svar till de direkta frågor eller funderingar som uppstår, 

kan detta ses som en trygghet och minska oro för kvinnorna vilket leder till välbefinnande. 

Därav har informationen en betydande del för den fortsatt bearbetning av ett 

bröstcancerbesked vilket stämmer överrens med tidigare forskning. 

 

I studien framkom det att samtliga kvinnor i mer eller mindre utsträckning upplevde känslor 

som ångest, rädsla och sorg vid ett bröstcancerbesked. Direkt efter beskedet uppstod ett 

övergripande chocktillstånd och diagnosen upplevdes som en dödsdom. När informationen 

sjönk in blev sorgen och rädslan inför den osäkra framtiden påtaglig. Vilket även Banning och 

Tanzeems (2013) studie visar då en del kvinnor anser att den emotionella bördan av 

bröstcancer har ett stort inflytande på deras lycka och det är svårt att återgå till vardagen, 

möta vänner och bekanta samt att leka och skratta tillsammans med barnen igen. Vidare 

beskriver Tacón (2011) att kvinnorna upplever en saknad av välbefinnande och trygghet till 

ett fortsatt liv vid ett bröstcancerbesked. Kvinnorna upplever en överväldigande känsla av oro 

och sorg (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) menar att när känslan av mening och 

sammanhang rubbas av sjukdom uppstår en obalans i tillvaron och ohälsa kan förekomma. 
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När människan hamnar i en ny situation försvinner kontrollen och osäkerheten blir ett faktum, 

därmed kommer deras livsvärld och levda kropp att påverkas (ibid.). Då kvinnorna upplever 

känslor som ångest, rädsla och sorg vid ett bröstcancerbesked kan deras upplevelse av hälsa 

påverkas negativt och ett sjukdomslidande kan uppstå eftersom de hamnar i ett nytt 

sammanhang, vilket i sin tur leder till att de känner oro och rädsla inför framtiden.    

 

När den första chocken hade lagt sig upplevde kvinnorna situationen lugnare och mer 

hanterbar. De gick därefter olika vägar för att bemöta sin sjukdom. Vilket stämmer överrens 

med Banning och Tanzeem (2013) som menar att kvinnorna trots sin sjukdom försöker se 

hoppfullt och positivt på sin framtid. Trots att bröstcancer kan vara livshotande försöker de se 

en framtid där de återfår sin hälsa (ibid.). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) bör människan 

känna en mening till livet och finna sammanhang i sin situation som meningsfullt för att 

uppleva hälsa. När det finns en mening i tillvaron och ett starkt sammanhang till andra 

människor klarar individen mer påfrestning som sjukdom eller ohälsa. En individ bör även 

äga någon form av livskraft då denna gör det möjligt att leva livet till fullo och ta sig genom 

livets hinder och möjligheter (ibid.). Detta är i likhet med studiens resultat där uppkomsten av 

kämpaglöd och vilja till fortsatt liv var stark bland kvinnorna. De har alla olika anledningar 

och motivation som skapar mening och sammanhang till att stärka deras hälsa. Genom att 

kvinnorna väljer att se positivt på situationen och kämpar för att tillslut bli fria från 

bröstcancern kan de trots sin sjukdom känna glädje och välbefinnande i tillvaron. 

 

Kvinnorna i studien upplevde kärlek från de personer som var betydande i deras liv. Tre 

kvinnor beskrev sina män som en trygghet och stöttepelare i livet. De kvinnor som inte hade 

någon partner fann istället kärlek och trygghet från sina familjemedlemmar eller nära vänner.  

Alla kvinnorna uttryckte barnens betydelse för ökat välbefinnande och upplevde en 

förutsättningslös kärlek från sina barn. Detta menar både Banning och Tanzeem (2013) och 

Wright, et al. (2002) som påpekar att sann kärlek ökar livskvalitén för en individ. De menar 

även att kärlek är den känsla som främst främjar hälsa. Vidare menar Zunkel (2002) att tala 

öppet om bröstcancern minskar risken att sjukdomen påverkar familjerelationerna negativt. 

Detta kan ses i likhet med Öquist (2008) som menar att familjen kan ses som ett system, där 

helheten utgörs av delarna. När balansen i helheten rubbas uppstår ett kaos och en ny ordning 

kan bildas (ibid.). Vid bröstcancerdiagnosen förändrades både kvinnornas livsvärld och 

familjerelationer, där av är det av stor vikt att sjuksköterskan ser till kvinnan i sitt 

sammanhang. Sjuksköterskan bör även se familjens inverkan på den bröstcancerdrabbade 

kvinnan och vårda och bemöta henne utifrån detta.   

 

De kvinnor som inte upplevde något stöd från familjen sökte istället stöd hos sina vänner, 

vilket innebar att vänner hade en betydande roll eftersom de utgjorde stöd och trygghet för 

flera av kvinnorna. Med vännerna kunde de talat om sjukdomen och allt den medför. Både i 

Banning och Tanzeem (2013) och Lallyet al. (2013) studier framkom att vissa kvinnor 

upplever brist på känslomässigt och fysiskt stöd från familjen, vilket medförde att kvinnorna 

undviker de personer som bemöter dem på ett opassande sätt under denna period. Detta 

medför att de känner sig osäkra, deras självständighet och kontroll minskar (ibid.). Detta 

stämmer överens med Lacey (2002) studie där många kvinnor uttryckte att vännerna 

fungerade som ett stöd där de kan ventilera känslor och funderingar. Stödet från vännerna 

gjorde att flera av kvinnorna kunde hantera bröstcancerdiagnosen (ibid.). Även Santamäki 

Fischer och Dahlqvist (2009) menar att sjukdom kan leda till otrygghet och att ett behov av 

tröst uppstår. De menar även att vilken typ av tröst en person behöver är individuell och bör 

därför anpassas för varje individ och situation (ibid.). I och med detta framkommer det att 

kvinnor som drabbades av bröstcancer är i behov av stöd och trygghet, vare sig det är från 
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vänner, bekanta eller sjuksköterskan. Om kvinnorna inte har detta stöd kan de istället uppleva 

avsaknad av välbefinnande och sjukdomslidande uppstår. 

 

Kvinnorna i denna studie såg både möjligheter och svårigheter i vardagen men gemensamt för 

dem var att de försökte fokusera på annat än bara bröstcancern, vilket der gjorde på olika sätt. 

Efter bröstcancerbeskedet började kvinnorna att leva en dag i taget, de lärde sig att uppskatta 

de små sakerna i livet. Santamäki Fischer och Dahlqvist (2009) menar att en person finner 

stöd och lindrar lidande genom att denne koncentrerar sig på exempelvis en vardagssyssla 

eller arbetsuppgifter, vilket avleder uppmärksamheten från sjukdomen. Detta stämmer 

överrens med Drageset et al. (2010) menar att de flesta kvinnorna försöker leva ett så vanligt 

liv som möjligt och därigenom återgå till sina vardagliga rutiner. Genom att se de små delarna 

av helheten upplever kvinnorna kontroll och blir inte överväldigade av negativa tankar och 

känslor. Kvinnornas känslor upplevs och uttrycks på olika sätt, det är viktigt att kunna gråta 

och känna sig ledsen, sorgen är något som kroppen vill bli av med (ibid.). Att uttrycka sina 

känslor kan ha en positiv inverkan på kvinnornas hälsoprocesser eftersom de ges en möjlighet 

att acceptera sin situation och därmed blicka framåt och tänka på annat. Genom att kvinnorna 

utför olika uppgifter kan känslor och tankegångar lättare hanteras, men kvinnorna bör inte 

utföra mer än vad de är i stånd till och upplever att de klara av. 

 

I studien framkommer att två av kvinnorna anser att relationen till sjuksköterskan hade en 

betydande roll eftersom den både ingav stöd och trygghet. Kvinnorna upplevde 

sjuksköterskans lugna bemötande som stödjande i deras utsatta situationer. De positiva 

upplevelserna av kontakten med sjuksköterskor ökade deras välbefinnande och minskade 

sjukdomslidandet som kunde uppstå.Wiklund (2003) menar att om en individ känner tillit till 

sjuksköterskan kan denne uppleva hopp och tro på tillfrisknad. Vilket stämmer överens med 

Wright et al. (2002) som även påpekar att sjuksköterskor besitter expertkunskaper, denne kan 

med dessa kunskaper skapa ett förtroendeingivande möte med patienter och förmedla lugn 

och tröst. Även Lallyet al. (2013) uttrycker att sjuksköterskan bör bemöta kvinnor på ett 

sådant sätt att de inte känner osäkerhet eller rädsla samt att deras integritet inte kränks. 

Sjuksköterskan bör enligt Dahlberg och Segesten (2010) på ett öppet och följsamt sätt bemöta 

patientens livsvärld och ta hänsyn till dennes levda kropp och på så sätt kan hälsoprocessen 

främjas. Därav är sjuksköterskan och den vårdande relationen mellan parterna betydande för 

den bröstcancerdrabbade kvinnan, eftersom dessa kan minska ensamhet och utsatthet, vilket i 

sin tur kan förhindra ett vårdlidande. 

 

Sjukhusrummen beskrevs som kalla och sterila, de benämndes även som dödens väntrum.   

Rummet och situationen de befann sig i förknippades med bröstcancer och allvaret sjukdomen 

kunde medföra. Enligt Edvardsson och Wijk (2009) är inte enbart rummets form och storlek 

avgörande för en individ som vårdas utan den subjektiva upplevelsen är minst lika viktig. 

Genom att olika individer har olika erfarenheter och förväntningar kan de uppleva samma 

rum på olika sätt. Färger har en stimulerande förmåga och genom en medvetenhet hos 

sjuksköterskan om kunskapsbaserad färgsättning av ett vårdrum kan detta generera i ökat 

välbefinnande (ibid.). Det bör finnas medvetenhet kring rummets positiva och negativa 

inverkan på en individs upplevelser. Därmed skulle ett vårdrum med relativt enkla medel 

kunna förmedla positiva känslor till de bröstcancerdrabbade kvinnorna, så som värme och 

trygghet. 
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Slutsatser 

Tiden mellan de första märkbara symtomen och fram till påbörjad behandling går kvinnorna 

igenom flera olika kriser, vilka är påfrestande och ökar behovet av stöd och tröst redan innan 

påbörjad behandling. Kvinnorna kan uppleva välbefinnande trots sjukdomslidande, de finner 

stort stöd hos sina respektive familjer, vänner eller bekanta dessa utgör ett viktigt stöd 

eftersom de kan förmedla tröst och trygghet och finna mening och sammanhang i tillvaron. 

Kvinnorna upplever ångest och rädsla redan vid de första märkbara symtomen på bröstcancer 

och när de söker vård bör sjuksköterskan redan i detta skede fånga upp dem och informera om 

själva sjukdomen och dess förlopp, vilket skulle kunna skapa trygghet. 

 

Förslag till framtida forskning 

Resultatet i denna studie visar att betydelsen av stöd från familj, vänner, bekanta eller 

sjuksköterskor är stort när en kvinna drabbas av bröstcancer. Detta eftersom kvinnorna i 

studien upplever rädsla och osäkerhet i sin nya livssituation. Genom vidare forskning kring 

vilka olika typer av stöd som de bröstcancerdrabbade kvinnorna behöver skulle den 

evidensbaserad omvårdad kunna förbättras. Vidare forskning kring familjens betydelse och 

inverkan på kvinnor som drabbas av bröstcancer bör utföras, detta eftersom familjen är en 

betydande del av kvinnornas livsvärld. Resultatet i denna studie visar även att kvinnorna oroar 

sig för barnens framtid och välmående. Därmed kan det anses vara av intresse för framtida 

evidens att undersöka hur barn upplever situationen när modern drabbas av bröstcancer. 

 



17 

 

REFERENSLISTA 
Andersson, A. (2004). När du blir "flintis" kan pappa köra mig till fritids då?: [att leva med 

bröstcancer. [Eskilstuna: Anelia]. 

Banning, M., & Tanzeem, T. (2013). Managing the illness experience of women with 

advanced breast cancer: hopes and fears of cancer-related in security. European Journal Of 

Cancer Care, 22(2), 253-260 8p. doi:10.1111/ecc.12026 

 

Bergh, J., Brandberg, Y., Ernberg, I., Frisell, J., Fürst, C-J. & Hall, P. (2007). Bröstcancer. 
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BILAGA 1 

Databassökning 
 

Databas Datum Sökord Antal träffar Antal vald litteratur 

LIBRIS 2015-09-21 Bröstcancer 796 
 

  

+ svenska 348 
 

  

+ Biografi och genealogi 

 
Yngst först 

30 Jag vill fan leva 
 

Jag vill leva 
 

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

 

När livet rämnar 

LIBRIS 2015-09-23 GENRE:(Biografi) Bröstcancer 13 Hope 

 
 



 

 

BILAGA 2 

Kvalitetsgranskning                    
 

Titel 

Författare 

Utgivningsår 

Litteraturform Ansvarig 

utgivare  

Ort 

Sammanfattning Kvalitetsgranskning 

Jag vill fan leva 

Björkgren Jones, K. 

2014 

 

Självbiografi Pocketförlaget 

Stockholm 

Karin är 48 årig kvinna som under sommaren 2012 får 

ett bröstcancer besked. Genom hennes blogg Yoga, mat 

och meningen med livet och egna tankar får läsaren följa 

hennes resa från juni 2012 till juni 2013. Det år då 

hennes liv vänder upp och ned. Självbiografin trycktes 

två år efter diagnosen. 

Bokförlaget har utfört 

en kvalitetsgranskning. 

Hope 

Tennor, L. 

2013 

Självbiografi Recito 

Norsborg 

Lotta är en 37 årig kvinna som finner en cancerknöl i sitt 

ena bröst. Hon beskriver inlevelserikt ångesten och oron 

hon upplever under sjukdomsperioden. Under 

sjukdomstiden vidareutbildar hon sig till 

Anestesisjuksköterska och skildrar vårdmiljöer och 

personals bemötande. Självbiografin trycktes nio år efter 

diagnosen. 

Bokförlaget har utfört 

en kvalitetsgranskning. 

Jag vill leva… 

Tiger, M. 

2010 

Självbiografi Monica Tigers 

bokförlag  

Upplands Väsby  

Monica är 48 årig kvinna som beskriver sina upplevelser 

om tiden innan hon får ett cancerbesked till dagen hon 

skall utföra den andra bröstrekonstruktionen.  “En resa 

fylld av förtvivlan, ilska, kamp och hopp” som hon själv 

beskriver den. Hennes fokus genom sin resa är de två 

döttrarna och sonen. Självbiografin trycktes 13 år efter 

diagnosen. 

Bokförlaget har utfört 

en kvalitetsgranskning. 



 

När livet rämnar 

Nyberg, E.  

2008 

 

Självbiografi Recito 

Borås 

Eva är en 43 årig kvinna som under sitt liv ställt inför 

två bröstcancerbesked. Boken handlar om de känslor 

och tankar som Eva utsattes för under hennes 

cancerresa, från första beskedet och sedan tre år senare 

då hon återigen drabbas. Självbiografin trycktes fem år 

efter diagnosen. 

Bokförlaget har utfört 

en kvalitetsgranskning. 

När du blir ”flintis” 

kan pappa köra mig 

till fritids då? 

Andersson, A.  

2004 

Självbiografi Anelia 

Eskilstuna 

Annelie är 39 år när hon får bröstcancerbeskedet. 

Personligt och sakligt berättar hon om tiden med 

sjukdomen. Hon beskriver både tankar och känslor som 

blandas av både sorg och livsglädje. Självbiografin 

trycktes fem år efter diagnosen. 

Bokförlaget har utfört 

en kvalitetsgranskning. 

 
 

 



 

BILAGA 3 

Exempel på innehållsanalys 
 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Under 

kategorier   

Kategori 

...gråtande och rädda stapplade vi nedför 

trapphuset och ut i regnet. (Andersson, 2004, 

s.12) 

Starka känslor efter beskedet. Sorg Bröstcancerbeskedet 

 

Känslor som de 

bröstcancerdrabbade 

kvinnorna genomgår 

Jag har pendlat mellan rädsla, oro och 

misströstan. Skrivit testamente i huvudet, 

tänkt och oroat mig. Gråtit och varit räddare 

än jag någonsin varit i hela mitt liv. 

(Björkgren Jones, 2014, s.14)  

Pendling mellan rädsla, oro 

och misströstan. 

Överväldigande rädsla inför 

framtiden. 

Rädsla  Bröstcancerbeskedet 

 

Känslor som de 

bröstcancerdrabbade 

kvinnorna genomgår 

Livet kan inte vara så grymt. En mamma ska 

finnas för sina barn. Det känns fel. Jag vill 

gråta men kan inte, allt är bara helt tomt och 

samtidigt fyllt med isande skräck. 

(Tiger, 2010, s.11) 

Livet är orättvist då en mor 

inte kan finnas där för sina 

barn. 

Orättvisa Bröstcancerbeskedet 

 

Känslor som de 

bröstcancerdrabbade 

kvinnorna genomgår 

JJag hade cancer och nu skulle jag dö ifrån 

min dotter och hon skulle bli moderlös. 

(Tenor, 2012, s.14)  

Rädslan kring barnets framtid Oro Avsaknad av stöd och 

trygghet  

 

Bröstcancerns inverkan på 

kvinnornas relationer 

Jag hade under en tid, kanske ett halvår, 

noterat ett litet veck på utsidan av mitt högra 

bröst, men inte funderat mer över det. 

(Nygren, 2004, s.17) 

Känt en förändring men 

glömt av den. 

Upptäckten  Kvinnornas hantering av de 

första symtomen 



 

Med varm och lugnande röst gav hon mig så 
mycket tröst och hopp. (Andersson, 2004, s. 
18  

Sjuksköterskan försäkrade 
att inget skulle hända 
henne under helgen.  

Trygghet Sjuksköterskans 

betydelse 

Kvinnornas upplevelser av 

sjukvården 

 

Efter tre hemska timmar satt vi i dödens 

väntrum igen. Det var så jag kände det. 

(Andersson, 2004, s. 11)  

Rummets inverkan på en 

person  

Fysiska 

rummet  

Vårdrummets 

betydelse 

 

Kvinnornas upplevelser av 

sjukvården 
 

 
 
 


