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SAMMANFATTNING   
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Totalt 
80 % av de som insjuknar blir till slut friskförklarade. De vanligaste behandlingsmetoderna är 
operation, cytostatika och strålbehandling som dock kan påverka kvinnans livsvärld och 
skapa ett sjukdomslidande på grund av behandlingsbiverkningar.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser under behandlingstiden av 
bröstcancer i Sverige. 
Metod: En studie baserad på sex självbiografier skrivna av kvinnor som genomgått 
behandling vid bröstcancer. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes för att analysera 
innehållet i självbiografierna.  
Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Upplevelsen av en förändrad kropp, Psykisk ohälsa 
samt Omgivningens betydelse för att uppnå välbefinnande trots sjukdom. 
Biverkningarna av de olika behandlingsformerna vid bröstcancer gjorde att kvinnornas syn på 
sig själva förändrades och självkänslan påverkades. Känslor som ångest och oro uppkom och 
omgivningen fick en betydelsefull roll för kvinnornas välbefinnande. Familjen var en viktig 
del då de fanns där som ett stöd för kvinnorna. Sjuksköterskorna hade också en betydelsefull 
stödjande roll för kvinnorna under behandlingen.  
Slutsats: Studiens resultat visar att kvinnor som genomgår behandling vid bröstcancer får en 
försämrad självkänsla på grund av synliga biverkningar. Känslor som oro och ångest 
framkom och skapade ett sjukdomslidande. Att få stöd från vårdpersonal och från familj var 
en viktig del för deras mående under behandlingen eftersom välbefinnande kunde främjas. 
Alla individer är unika och därför är det viktigt att vårdpersonalen bemöter och tar del av var 
individs unika livsvärld för att kunna hitta välbefinnande och livskraft under behandlingstiden 
vid bröstcancer.  
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INLEDNING  
Att få ett cancerbesked har stor påverkan på individens livsvärld. Det blir en omtumlande och 
förändrad livssituation. Det är inte bara den drabbade individen som påverkas utan även 
omgivningen runt omkring. Att genomgå behandling mot cancer kan innebära en svår och 
besvärlig tid där individen kan behöva stöd och trygghet från personer i omgivningen.  
Författarna till denna studie har på olika sätt kommit i kontakt med personer som genomgår 
behandling mot bröstcancer. Ämnet bröstcancer och hur kvinnor upplever behandlingen blev 
därför intressant för oss som vi senare kan ta med oss ut i arbetet som sjuksköterskor.  

BAKGRUND 

Bröstcancer 
Människokroppen är uppbyggd av flera miljarder celler som delar sig regelbundet och ersätts 
med nya för att kroppen ska kunna växa och reparera olika skador som uppstår. I de allra 
flesta fall sker förnyelsen av cellerna på ett korrekt sätt, om det inte gör det kan det leda till 
att cellen tillväxer på ett okontrollerat sätt. Till slut kan inte kroppen reparera den uppkomna 
skadan och på så sätt kan cancer uppstå. Cancercellerna bildar tillsammans en tumör som kan 
uppstå i kroppens vävnader som till exempel bröstet och benämns då bröstcancer (Dahllöv, 
2015).  
 
Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen som kvinnor insjuknar i. Det är en 
elakartad tumör som växer i bröstvävnaden, det finns även godartad bröstcancer. De 
vanligaste symtomen är att känna en knöl i bröstet, att bröstet blir hårt eller rodnat eller att 
bröstvårtan vätskar. Bröstcancer kan sprida sig i form av metastaser till andra vävnader, att 
känna en knöl i armhålan kan innebära att cancern har spridit sig till lymfkörtlar i armhålan 
(Sylwan, 2013).  
 
Varje dag får cirka 20 kvinnor i Sverige beskedet att de har bröstcancer. Medianåldern är 64 
år för de kvinnor som insjuknar och totalt 80 % av de som får diagnosen bröstcancer 
överlever. Dödligheten har minskat de senaste decennierna och beror till störst del på tidigare 
upptäckter och bättre behandlingsformer av sjukdomen där de vanligaste 
behandlingsmetoderna är cytostatika, strålbehandling och operation (Nystrand, 2014).  

Diagnostik och undersökningar  
För att diagnostisera bröstcancer är det vanligt att trippeldiagnostik används där klinisk 
undersökning, mammografi och cytologisk undersökning ingår. När en knöl har upptäcks i 
bröstet görs en klinisk undersökning av bröstet vilket innebär att bröstet palperas och 
inspekteras för att få en uppfattning om knölens storlek och spridning. En klinisk 
undersökning är dock inte tillräcklig för att ställa en diagnos och därför görs även 
mammografi (Järhult & Offenbartl, 2013). 
 
Mammografi är en röntgenmetod där det går att upptäcka eventuella cancerceller i brösten 
(Järhult & Offenbartl, 2013). Denna röntgen är en bra metod då cancerceller kan upptäckas 
tidigt och därmed kan fler personer med bröstcancer botas (Strålsäkerhetsmyndigheten, 
2010).  
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Den tredje undersökningen som ingår i trippeldiagnostiken är cytologisk undersökning som 
vanligen sker efter mammografi eftersom de blödningar som kan uppstå vid en provtagning 
för cytologisk analys kan tolkas fel på röntgenbilderna. Undersökningen innebär att en nål 
sticks in i bröstet och aspirerar ut celler som undersöks för att se om det är cancerceller eller 
inte (Järhult & Offenbartl, 2013).  

Behandlingar  
Det finns olika alternativ till behandling vid bröstcancer. De vanligaste metoderna är 
operation i kombination med cytostatika och/eller strålbehandling.  

Operation/Mastektomi  
Behandlingen av bröstcancer börjar oftast med operation, eftersom detta är den mest effektiva 
metoden för att få bort cancercellerna. Om inte tumören bedöms som stor eller aggressiv kan 
en bröstbevarande kirurgi användas, där bara en viss del av bröstvävnaden opereras bort 
(Järhult & Offenbartl, 2013). Vid större och aggressiva tumörer görs en mastektomi vilket 
innebär att hela bröstet där cancercellerna finns opereras bort. Lymfkörtlar i armhålan är 
främst det ställe som cancercellerna sprider sig till, därför opereras i de flesta fall även 
lymfkörtlarna bort under operationen (Dahllöv, 2013). Operationen utförs under narkos. 
Återbesök görs några veckor efter operationen för att ta beslut om ytterligare behandling 
beroende på vilken typ av cancerceller det rör sig om (Nystrand, 2014).  

Cytostatika  
Cytostatika är ett läkemedel som används vid bröstcancer för att döda cancercellerna. Oftast 
ges läkemedlet direkt in i blodet via ett blodkärl. Läkemedlet ges i omgångar (med några 
dagar mellan) och oftast åker kvinnorna hem mellan dessa behandlingsomgångar. Cytostatika 
används för att bota sjukdomen men även för att minska risken att cancercellerna kommer 
tillbaka (Nystrand, 2014). Cytostatika har även en påverkan på friska celler vilket leder till 
biverkningar som håravfall, trötthet, mag- och tarmbesvär och sänkta blodvärden. De friska 
cellerna har lättare att återhämta sig, därför försvinner oftast biverkningarna vid avbrott i 
behandlingen (Nygren, 2014). 
 
Vanligtvis kombineras olika former av cytostatika för att få en så effektiv behandling som 
möjligt. Biverkningar kan variera beroende på kvinnans ålder och allmäntillstånd, det är 
därför betydelsefullt att ta hänsyn till detta vid kombination av olika cytostatika (Järhult & 
Offenbartl, 2013).  

Strålbehandling   
Strålbehandling innebär att det bröst som har/hade cancerceller strålas med joniserad 
strålning som tar död på cancercellernas arvsmassa (Wallenius, 2013). De patienter som har 
gjort en bröstbevarande operation bör genomgå strålbehandling, men för att minska risken för 
att cancern ska komma tillbaka får även de som gjort en mastektomi genomgå 
strålbehandling (Järhult & Offenbartl, 2013). Behandling kan ske vid ett eller flera tillfällen i 
veckan under en längre tid och varje behandlingstillfälle tar ett par minuter. Tumörens 
egenskaper är avgörande för hur länge och hur stark strålningen blir (Dahllöv, 2015; 
Wallenius, 2013). Biverkningarna påverkas av hur mycket strålning som ges och tumörens 
lokalisation. Vanligaste biverkningar är diarré och rodnad hud på området som strålats 
(Wallenius, 2013).  
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Att drabbas av svår sjukdom 
Att drabbas av en livshotande sjukdom som bröstcancer innebär en stor förändring i livet. Det 
blir en omställning i vardagen vilket gör att den sjuka individen behöver anpassa sig till en 
annan vardag. Det blir en krissituation för individen och olika känslor uppkommer om hur 
framtiden kommer att se ut. Individens livsvärld påverkas och ett lidande kan uppstå 
(Dahlberg & Segesten, 2010). I samband med att livsvärlden påverkas kommer också 
livskvalitén hos kvinnor som genomgår behandling mot bröstcancer påverkas då negativa 
känslor, social isolering och trötthet förekommer (Player, Mackenzie, Willis & Loh, 2014).   
 
Att få diagnosen bröstcancer påverkar således kvinnans livsvärld då känslor som ångest, 
stress och nedstämdhet kan uppkomma efter att de fått cancerbeskedet. Den trygghet som 
tidigare fanns i form av arbete, hälsa och sociala relationer kan hastigt försvinna då 
förhållanden förändras och skapar därmed en oro över hur framtiden ska se ut skapas (Willis, 
Lewis, Ng & Wilson, 2015). Utöver oron om framtiden kan det uppkomma svåra situationer 
eftersom individen samtidigt kan behöva hantera upplevelsen av ett bortopererat bröst och 
biverkningar som till exempel håravfall, trötthet, diarré och hudbesvär (Coyne & Borbasi, 
2009).  

Självkänsla och identitet  
Att vänta på en operation kan innebära oro för de drabbade kvinnorna. Det finns många 
funderingar om operationen och hur den kan gå till. Det finns även en oro över hur 
omgivningen ska se på deras kvinnliga identitet efter operationen och de är rädda för att 
känna sig mindre värda jämfört med kvinnor som har båda brösten kvar.  
 
Enligt Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest  och Cesario (2012) har kvinnor som 
genomgått en mastektomi förändrad självkänsla. Kvinnorna upplever att deras kvinnlighet 
förändras på grund av det förlorade bröstet och de får svårt att anpassa sig till sin nya kropp. 
Att som kvinna få känna sig älskad och få uppmuntran från närstående är därför 
betydelsefullt för att kunna känna självkänsla trots en besvärlig sjukdom (Drageset, 
Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). Studien belyser även att kvinnor med ett bortopererat 
bröst mår psykiskt dåligt på grund av att de måste vänja sig vid och hantera sin nya kropp.  
Håravfall som är en av biverkningar av behandlingen påverkar också självkänslan då kvinnor 
upplever ett förändrat utseende. De tänker mycket på vad andra personer i omgivningen 
tycker och tänker om deras utseende vilket kan påverka sociala relationer (Harcourt & Frith, 
2008).  

Sjuksköterskans roll 
Som sjuksköterska är det viktigt att ta del av patientens upplevelse och livsvärld under 
behandlingstiden för att kunna erbjuda rätt stöd som kvinnan då kan vara i behov av.  
Individen kan behöva stöd i emotionella och medicinska frågor på grund av sin förändrade 
och svåra livssituation (Voigt, Grimm, Loback, Klose, Schneider & Richter-Ehrenstein, 
2011).  
Ett vårdande och professionellt möte kan vara betydelsefullt under behandlingstiden för att 
sjuksköterskan ska kunna stötta och stärka kvinnornas hälsoprocesser. Ett vårdande möte 
innebär att sjuksköterskan är följsam och öppen till patientens livsvärld (Dahlberg & 
Segesten).  
 
Bröstcancer är en sjukdom som drabbar allt fler. Tidigare forskning visar att när en individ 
drabbas av svår sjukdom så sker en stor förändring och omställning i livet. Därför är detta 
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ämnet viktigt att belysa. Genom att få mer forskning kring detta ämne gör att det kan ske en 
förbättring inom cancervården då vården blir mer individanpassad.  
 
 
TEORETISK REFERENSRAM  
 
Studien har ett vårdvetenskapligt synsätt där kvinnors upplevelse och erfarenheter belyses.  
Vårdvetenskap innebär enligt Dahlberg och Segesten (2010) att patienters upplevelser och 
känslor ska tas i beaktning och utgöra en del av den vårdande behandlingen. Varje människa 
bör ses som en helhet som har känslor och erfarenheter och inte endast identifieras utifrån sin 
diagnos. När en kvinna får bröstcancer kan det utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt beskrivas 
som att varje kvinna är unik och att det är deras egna erfarenheter och känslor som till stor del 
påverkar deras vardag (ibid).  
Studien har vidare ett induktivt synsätt där begreppen livsvärld, sjukdomslidande, livskraft 
och välbefinnande används för att bättre förstå den cancersjuka kvinnans situation.  

Livsvärld 

Livsvärld är den värld varje individ lever i. Den är unik för varje människa och det är i den vi 
förstår oss själva och allt som är runt omkring. Genom att ta del av människans livsvärld kan 
en bredare förståelse för individen skapas. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det 
patienten som ska vara i fokus vilket möjliggörs vid vård som utgår från patientens livsvärld 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Att som vårdare är det därför viktig att ta del av patientens 
livsvärld för att få en insikt i hur patienten med bröstcancer erfar sjukdomen och påverkas av 
behandlingen för att kunna ge det stöd och vård patienten behöver.  

Sjukdomslidande 

När en person drabbas av en sjukdom kan lidande förekomma och benämns då som 
sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan beskrivas som en sorts lidande som uppstått och 
orsakas av en sjukdom. Sjukdomslidande kan betyda att det utvecklas fysiska symtom i 
samband med sjukdom (Eriksson, 2015). Detta kan få konsekvenser så att vardagen blir 
mycket begränsad. 
Alla individer är olika och det kan därför vara svårt att kunna förstå och ha kunskap om vad 
det är som orsakar lidandet. Händelser noteras olika hos alla individer, för patienter med 
bröstcancer kan det till exempel vara ett bortopererat bröst som gör att ett sjukdomslidande 
uppstår. 
  

Livskraft 
Livskraft är den kraft som individen behöver för att orka leva och få livslust. Livskraften 
varierar från person till person, en del hittar till exempel livkraften i sin familj som de får 
kraft ifrån och andra genom att känna trygghet. Det är genom livskraften som olika mindre 
och större livsprojekt kan genomföras (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid svår sjukdom som 
exempelvis bröstcancer kan individens livskraft hjälpa personen att orka med vardagen.  
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Välbefinnande 
Vad som innebär att ha välbefinnande är olika för varje enskild individ som trots sjukdom 
kan uppleva välbefinnande. Det som anses ha någon mening i individens liv just nu kan 
främja välbefinnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan vara problematiskt att 
koncentrera sig på hälsa vid svår sjukdom, men med god hjälp av vårdgivare som har ett 
professionellt förhållningssätt kan patienten känna välbefinnande trots sjukdom. Patienten 
kan även uppleva välbefinnande genom olika slags livsprojekt som kan vara relevanta för den 
situationen som individen befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). Kvinnor som har 
diagnosen bröstcancer kan känna välbefinnande och lidande på samma gång, till exempel kan 
lidande upplevas på grund av sjukdomen samtidigt som välbefinnande upplevs när trygghet 
och livskraft skapas från närstående.  
  

PROBLEMFORMULERING  
Tidigare forskning visar att kvinnor som drabbats av bröstcancer genomgår en drastisk 
förändring i sitt liv och därmed påverkas livsvärlden. Behandlingen som vanligtvis följer är 
operation i mindre eller större utsträckning som kompletteras med cytostatika eller/och 
strålning som kan ge biverkningar i form av trötthet och håravfall och ett ökat 
sjukdomslidande. En mastektomi leder dessutom till att kvinnan kan behöva hantera 
upplevelsen av ett förlorat bröst. Till följd av biverkningarna får kvinnorna anpassa sig till ett 
förändrat utseende vilket kan påverka deras självkänsla och identitet negativt. Kroppen 
påverkas även psykiskt då oro, nedstämdhet och stress kan förekomma och en krissituation 
kan skapas. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskor som ska vårda och bemöta också 
utgår från kvinnornas livsvärld och ser individen bakom sjukdomen, för att vården ska bli så 
individanpassad och så optimal som möjligt. Genom att ta del av livsvärlden kan 
sjuksköterskorna även få kunskap om vad som kan skapa välbefinnande och livskraft för 
kvinnorna, och använda detta för att göra tiden under behandlingen så bra som möjligt. 

 
SYFTE  
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser under behandlingstiden vid 
bröstcancer i Sverige, inkluderande följande forskningsfrågor: 

- Hur upplever kvinnor sin förändrade kropp?  
-  Hur påverkas kvinnors psykiska hälsa under behandlingstiden vid bröstcancer?  
- Vilken betydelse har omgivningen för kvinnor under behandlingstiden vid 

bröstcancer?  
  
 

METOD  
 
Studien är en litteraturstudie som grundar sig på sex självbiografier som belyser kvinnors 
upplevelser under behandlingen av bröstcancer. Studien är kvalitativ eftersom syftet 
innefattar patienters upplevelser och erfarenheter (Backman, 2016). En kvalitativ metod är 
lämplig eftersom studiens syfte var att belysa kvinnors subjektiva upplevelser under 
behandlingstiden vid bröstcancer (Friberg, 2006).  
Studien har ett vårdvetenskapligt synsätt med induktiv ansats, vilket betyder att författarna 
har så förutsättningslöst som möjligt analyserat texter baserade på upplevelser från individer. 
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Datainsamling  
Självbiografier söktes i tre olika slags databaser för att få fram de mest relevanta böckerna till 
syftet. Den första var Libris där det fanns ett större urval av självbiografier, och där fyra 
böcker valdes ut. Den andra kom från Växjö stadsbibliotek där en bok valdes ut och den sista 
var Linnéuniversitetets bibliotek där ytterligare en bok valdes ut.  Bröstcancer och biografier 
var de sökord som användes för litteratursökning i alla databaserna. Urvalet begränsades till 
svenska böcker (Bilaga 1).  

 Urval  
Studien inkluderade sex självbiografier som beskriver kvinnors upplevelser och erfarenheter 
av att leva med bröstcancer. Urvalet av böcker gjordes genom att läsa böckernas titel, baksida 
och recensioner och utifrån detta valdes sex böcker som har god koppling till studiens syfte. 
En källkritisk granskning av självbiografierna utfördes enligt Segesten (2006) (Bilaga 2) 
(Bilaga 3). Självbiografierna skulle vara utgivna mellan åren 2004 och 2016 på grund av 
utvecklingen av nya behandlingsmetoder vid bröstcancer. Inklusionskriterierna var kvinnor 
över 18 år som behandlats mot bröstcancer med behandlingsmetoderna mastektomi, 
cytostatika och/eller strålbehandling. Kvinnorna i självbiografierna hade själva skrivit 
böckerna. Exklusionskriterierna var kvinnor under 18 år samt kvinnor som genomgått 
behandling utomlands på grund av att andra riktlinjer för behandling kan förekomma 
internationellt.   
 
Analys  
En manifest innehållsanalys valdes som metod för att analysera texterna där olika steg utförs 
som en process. En manifest innehållsanalys innebär att beskriva det uppenbara innehållet i 
texterna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  De utvalda självbiografierna lästes först 
igenom och analyserades av båda författarna för att få en ökad tillförlitlighet, därefter 
diskuterades meningsbärande enheter var och en fått fram som hade anknytning till studiens 
syfte. Därefter diskuterades gemensamma kondenserade meningsenheter fram för att på ett 
mer kortfattat sätt förklara vad de meningsbärande enheterna innebar.  
 
De kondenserade meningsenheterna sammanställdes och de mest relevanta områdena till 
studiens syfte valdes ut och överfördes till koder som hade funktionen att beskriva innehållet 
i meningsenheterna. Av koderna skapades kategorier som hade olika innehåll som skildes 
ifrån varandra (ibid) (Tabell 1). Dessa kategorier återskapades i resultatet där skillnader och 
likheter sammanställdes och på så sätt skapades ny kunskap om fenomenet (Friberg, 2006). 
Detta kvalitativa tillvägagångsätt som användes i studien gjorde att syftet kunde besvaras på 
ett förenklat sätt (Granskär & HöglundNielsen, 2012).  
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Tabell 1. Exempel på hur kategorierna skapades 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Kategori  

“Peter kommer, han 
är ett stycke trygghet 
som kommer och 
sätter sig på min 
sängkant och luktar 
gott” (Palmcrantz, 
2011, s. 35). 

Att ha någon vid 
sidan om 

Trygghet från familjen Omgivningens 
betydelse för att 
uppnå välbefinnande 
trots sjukdom 

”De senaste dagarna 
har det känts som 
jag varit på väg in i 
en depression. Att 
jag inte pallar det 
här. Att jag inte 
hittar kraften. Jag 
orkar nästan 
ingenting. Vill inte 
prata i telefon. Vill 
inte träffa någon. 
Känner mig trött, ful, 
svullen, ja, helt 
orkeslös” 
(Björkegren, 2014, s. 
87) 

All kraft tar slut för 
att orka fortsätt 
kämpa 

Psykisk påverkan  Psykisk ohälsa 

 

Etiska övervägande 
Studiens resultat baserades på självbiografier. Eftersom självbiografierna var tillgängliga för 
allmänheten och författarna själva valde att publicera dem så var de godkända och fria att ta 
del av dessa. Bedömningen av litteraturen gjordes på ett hänsynsfullt sätt för kvinnorna. 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska respekt visas genom att inte felaktigt tolka eller 
förvränga innebörden i material som används. Ytterligare ett kriterium som uppfylldes var 
hänsyn till upphovsrätten togs vilket innebar att författarna till självbiografierna själva får 
bestämmer hur deras böcker får användas, exempelvis rätten att ge tillstånd till att delar av 
självbiografin publiceras i olika sammanhang. För att beakta detta kriterium angavs alltid 
källorna till självbiografierna samt att studiens resultat stärktes med citat.  
 

Förförståelse  
Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är det betydelsefullt att 
vara öppen för personers erfarenheter och värderingar för att undvika det förutsägbara. Därför 
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var det viktigt att författarna i denna studie såg texterna i böckerna objektivt utifrån ett 
förhållningssätt och var väl medvetna om sin förförståelse för att på så sätt kunna undvika 
feltolkningar som kunde leda till att studiens resultat blev påverkat.  
 

RESULTAT   
Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelse under behandlingstiden vid 
bröstcancer. Tre kategorier med underkategorier presenteras i resultatet. Dessa kategorier är 
Upplevelse av en förändrad kropp, Psykisk ohälsa samt Omgivningens betydelse för att 
uppnå välbefinnande.  
 

Underkategorier Kategorier 

- Försämrad självkänsla 
- Påverkan på relationen med 

make/sambo 

Upplevelser av en förändrad kropp 

- Ångest  
- Trötthet 

Psykisk ohälsa  

- Familjens stöd 
- Vårdens bemötande 
- Vårdmiljön 

Omgivningens betydelse för att uppnå 
välbefinnande trots sjukdom 

 

Upplevelser av en förändrad kropp  

Under behandlingstiden var det många tankar och känslor som uppkom hos kvinnorna, det 
var bland annat rädsla över hur behandlingen skulle påverka deras utseende. I början av 
behandlingstiden av bröstcancer skapades en oro kring ifall de skulle behöva operera bort ett 
bröst, tappa håret eller ytliga biverkningar som skulle påverka deras självkänsla (Palmcrantz, 
2011; Björkegren, 2014 & Tiger, 2010).  

Försämrad självkänsla  
Det var svårt att acceptera förlust av ett bröst efter behandlingen vid bröstcancer. Att förlora 
ett bröst gjorde att kvinnorna upplevde sig mindre kvinnliga än tidigare när de hade två bröst 
(Andersson, 2004; Björkegren, 2014; Palmcrantz, 2011 & Tiger, 2010). Det var svårt att 
acceptera sin kropp efter mastektomin då endast ett ärr kvarstod efter operationen där bröstet 
tidigare fanns. En skamkänsla skapades över det bortopererade bröstet och hur omgivningen 
skulle se på kvinnan. Det var vanligt förekommande att jämföra sig med andra kvinnor och 
hur deras bröst såg ut (Björkegren, 2014). 
 
Håravfall som var en biverkning av behandlingen med cytostatika upplevdes också som en 
stor förlust för kvinnorna. Det medförde en stor förändring i deras utseende, vilket påverkade 
dem negativt då de inte längre kände sig kvinnliga (Andersson, 2004; Björkegren, 2014; 
Nyberg, 2008 & Palmcrantz, 2011). En kvinna beskrev att det var en svår situation att vakna 
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upp varje morgon med hårstrå på huvudkudden vilket kändes ofräscht. Det gick det inte 
heller att påverka och förhindra detta håravfall (Björkegren, 2014),  
 
En av kvinnorna tyckte att hennes självkänsla påverkades mer negativt när hon fick håravfall 
av cytostatikabehandlingen än när hon opererade bort ett bröst. Det var lättare att dölja ett 
bortopererat bröst med rätt kläder, det kala huvudet var mer synligt för omgivningen och 
kunde inte döljas lika mycket. Vart kvinnan än gick upplevde hon att folk i omgivningen 
tittade på henne. Rädslan som uppstod var att hon inte ville visa upp sig som den “sjuka” utan 
hon ville vara den vanliga kvinnan hon tidigare var innan behandlingen (Palmcrantz, 2011).  
 
“Klarar inte att gå genom korridoren med mina tunna testar. Jag ser snart ut som gollum i 
“sagan om ringen”! Man ser rakt in i min hårbotten nu”(Palmcrantz, 2011, s.88).  
 
Påverkan på relationen med make/sambo  
Att genomgå behandling mot bröstcancer påverkade relationen med make/sambo. De yttre 
biverkningarna av behandlingen var det som påverkade relationen mest då kvinnans syn på 
sig själv ändrades och osäkerhet skapades (Palmcrantz, 2011; Tiger, 2010). Att våga ha 
kläder som visade upp att kvinnan bara hade ett bröst var svårt och gjorde att hon undvek 
olika situationer som exempelvis att byta om och klä av sig kläder inför sin man på grund av 
bristande självkänsla. Det ledde även till minskad intimitet (Tiger, 2010).  
 
“Jag kommer på mig själv att vända ryggen mot Olle varje gång jag ska ta av eller på mig 
kläderna.” (Tiger, 2010, s. 25).   

Psykisk ohälsa  

Att genomgå behandling mot bröstcancer innebar en risk för psykisk ohälsa för kvinnorna. 
Det blev inte bara en fysisk utmaning med alla biverkningar utan även en psykisk då det var 
mycket känslor och tankar som framkom under tiden de genomgick behandlingen.  

Ångest  
Under behandlingstiden vid bröstcancer var känslor som ångest, oro och nedstämdhet vanligt 
förekommande. Oro inför vad som skulle hända, ifall behandlingen skulle gå bra eller om 
läkarna skulle upptäcka ytterligare något som kunde vara livshotande. Nedstämdheten 
framkom då kvinnorna funderade över varför just de behövde gå igenom det här och varför 
de hade drabbats. Även när de hade svåra fysiska biverkningar av behandlingen kunde de 
känna sig nedstämda (Andersson, 2004; Björkegren, 2014; Nyberg, 2008 & Tiger, 2010). Det 
fanns även en oro över hur biverkningarna skulle påverka deras utseende, t.ex. om de skulle 
tappa håret eller inte.  (Alberts, 2008 & Palmcrantz, 2011).  
 
”Har ångest i kroppen. Sådan oro. Sover dåligt” (Björkegren, 2014, s.112) 
 
Kvinnorna visste inte hur deras framtid skulle se ut, vilket gjorde att dödsångest skapades 
(Björkegren, 2014; Nygberg, 2008 & Palmcrantz, 2011). Det skapades en existentiell känsla i 
kropp och själ som var svår att hantera vilket inte hade upplevts tidigare.  Det uppkom 
funderingar om bland annat hur mycket lidande kvinna skulle känna under de år som hon 
hade kvar att leva (Nyberg, 2008). En kvinna tänkte mycket på sin familj, vem som skulle ta 
hand om hennes barn och ifall hon skulle se dem växa upp (Palmkrantz, 2011).  
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Trötthet 
Att gå igenom behandlingen innebar också en psykisk trötthet för kvinnorna. Det kom 
stunder då kvinnorna kände att de inte orkade med behandlingen mer och då de ville ge upp. 
De funderade kring om behandlingen verkligen var värd all lidande (Björkegren, 2014 & 
Tiger, 2008). Alla läkarbesök, röntgensvar och behandlingar tog mycket energi och kraft och 
ibland infann sig funderingar om det verkligen var värt det.  
 
”De senaste dagarna har det känts som jag varit på väg in i en depression. Att jag inte pallar 
det här. Att jag inte hittar kraften. Jag orkar nästan ingenting. Vill inte prata i telefon. Vill 
inte träffa någon. Känner mig trött, ful, svullen, ja, helt orkeslös” (Björkegren, 2014, s. 87) 

Omgivningens betydelse för att uppnå välbefinnande trots sjukdom  
Att få stöd från omgivningen under behandlingstiden var betydelsefullt för kvinnorna för att 
kunna uppnå ett så bra välmående som möjligt. Familj, vänner och vårdpersonal blev en 
viktig del under behandlingen då de gav tröst, trygghet och stöd till kvinnorna.  

Familjens stöd  
Att få känna trygghet från familjen hade stor betydelse för kvinnornas välmående under 
behandlingstiden. Att få känna att det fanns någon i ens närhet som stöttade var en viktig del 
under behandlingstiden så att trygghet kunde upplevas. Att ha en trygghet under 
behandlingstiden gjorde att kvinnorna inte kände sig ensamma och att de kunde prata med 
någon om de kände att de behövde det (Andersson, 2004; Björkegren, 2014; Nyberg, 2008 & 
Palmcrantz, 2011).  
 
“Peter kommer, han är ett stycke trygghet som kommer och sätter sig på min sängkant och 
luktar gott”  (Palmcrantz, 2011, s. 35). 
 
Stöd från familjen kunde vara att maken följde med till sjukhuset så att kvinnan inte behövde 
gå dit ensam. Hon uppskattade och kände sig mindre ensam här, han höll hennes hand 
och/eller när hon kände hans närhet i sin famn (Björkegren, 2014). En kvinna beskrev att hon 
blev lämnad av sin partner under sin behandlingstid och hur grundtrygheten försvann och oro 
uppstod om vem som skulle ge henne det stöd hon behövde (Nyberg, 2008).  
 
De dagar när kvinnorna upplevde sjukdomslidande på grund av de svåra biverkningarna av 
behandlingen var familjen ett bra stöd som gav både tröst och trygghet. Familjen påverkade 
kvinnorna så att livskraft skapades då de hade ork att ta sig igenom dagarna under 
behandlingstiden och gav dem något att kämpa för (Andersson, 2004; Björkegren, 2014; 
Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011).  
 
“Det är alltid något man har att kämpa för, kanske ens barn, en partner, föräldrar, syskon 
och goda vänner” (Andersson, 2004. S. 83).  
 

Vårdpersonalens bemötande  
Att genomgå behandling mot bröstcancer innebar mycket kontakt med vårdpersonal för 
kvinnorna. Det visade sig att vårdpersonalen hade stor betydelse för kvinnornas 
välbefinnande under behandlingstiden.  
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När det var dags för olika undersökningar och inspektioner på exempelvis det bortopererade 
bröstet blev det en känslosam situation för kvinnorna, eftersom vårdpersonalen kom dem nära 
och påverkade deras integritet. Det var betydelsefullt för kvinnorna när vårdpersonalen 
bemödade sig om att möta deras livsvärld och uppmuntrade dem för att ge det stöd kvinnan 
var i behov av, vilket gjorde att kvinnan upplevde välbefinnande trots sjukdom (Björkegren, 
2014).  
 
Att ha en fast vårdkontakt som kvinnan kunde ringa till när oron dök upp var betydelsefullt 
vilket gjordes att kvinnan kunde känna trygghet (Alberts, 2008). Det var även en lugnade 
känsla att ha någon vårdpersonal att prata med som de visste lyssnade. Att bli berörd med en 
hand från vårdpersonalen under samtalet gav även en lugnande effekt. Med vårpersonalen 
kunde kvinnan gråta ut och berätta om sina känslor på ett sådant sätt hon inte upplevde att 
hon kunde göra med sin familj (Tiger, 2010).  
 
“Sköterskorna på avdelning 2 har varit som änglar. Så omtänksamma och så empatiska. Hur 
viktigt är inte det när man kommer med sina bortopererade bröst och lägger sig naken på 
britsen. Just då är det så viktigt att man möts av snälla människor, som lyssnar på en , 
känner av hur man mår, uppmuntrar, uppskattar och ger komplimanger”  (Björkegren, 2014, 
s. 156).  

Vårdmiljön 
Kvinnorna tyckte att miljön hade betydelse för deras välbefinnande under behandlingstiden. 
Exempel när de var på väg till strålbehandlingen påverkades deras mående negativt då miljön 
var tråkig och trist vilket inte gjorde situationen bättre (Nyberg, 2008 & Palmcrantz, 2011). 
När de låg inlagda på sjukhus för behandling var deras önskan att komma hem istället 
eftersom det var där de kände trygghet och kunde komma bort från “det sjuka” livet 
(Björkegren, 2014).  
 
Andersson (2004) beskrev att när hon var inlagd på sjukhuset så påverkade omgivningen 
hennes mående negativt. Till exempel när patienter runt om kring henne var sjuka och mådde 
dåligt upplevde hon sig sjukare än hon egentligen var, men även den fysiska miljön. 
 
“Och den deprimerande källarmiljön, tycker det luktar gift nere i kulvertarna.” (Nyberg, 
2008, s. 107).   
 

DISKUSSION   

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse under behandlingstiden av bröstcancer. 
Det är enskilda individers erfarenheter och upplevelser som har analyserats, därför var 
kvalitativ design relevant för denna studie. Kvantitativ design innebär däremot att 
generalisera resultatet till en population, vilken inte är lämpligt i studier där fokus ligger på 
individens upplevelse (Friberg, 2006). 
 
Självbiografier valdes för att få en bredare förståelse för kvinnornas erfarenheter och 
upplevelser under behandlingstiden vid bröstcancer. Att göra en studie som baseras på 
intervjuer med patienter valdes bort på grund av hänsyn till etiska aspekter 
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(Helsingforsdeklarationen, 2013). Otillräcklig kunskap om intervjuteknik hos författarna i 
denna studie var också en bidragande orsak till att metodens intervjustudie ej valdes.  
 
Vidare valdes en studie baserad på vetenskapliga artiklar bort på grund av att majoriteten av 
artiklarna var på engelska vilket kan försvåra arbetet då texterna först ska översättas. 
Vetenskapliga artiklar valdes även bort då författarna till sådana artiklar gjort egna tolkningar 
av sina studiers resultat och att resultatet inkluderar flera individers upplevelser vilket gör att 
det blir svårt att få fram en specifik individs enskilde upplevelse (Friberg, 2012). I en 
självbiografi är det en individ som beskriver sina upplevelser vilket gjorde att författarna i 
denna studie upplevde att de kom mer ”nära inpå” deras… 
 
Genom att använda självbiografier blev det enklare att ta del av individens livsvärld vilket 
gjorde att studiens syfte kunde besvaras. Självbiografierna var skrivna på ett lättförståeligt 
sätt, vilket gjorde att kvinnornas upplevelser i självbiografierna blev tydliga. En svaghet var 
att självbiografier kanske inte är objektivt skrivna eller att materialet är förvrängt på något 
sätt. En annan svaghet är att en av kvinnorna som skrivit en självbiografi har publicerat sin 
bok genom sitt egna bokförlag, därmed kan resultatets tillförlitlighet ha påverkats. De andra 
självbiografierna är publicerade via allmänna bokförlag som inte är deras egna, detta kan 
därmed ses som en fördel då böckerna granskats av andra och inte författaren själv. Segesten 
(2006) beskriver att självbiografier är trovärdiga trots nackdelarna på grund av att innehållet 
är individens egna tolkningar av omvärlden. Självbiografier innehåller detaljerade 
livsberättelser och individens upplevelser och erfarenheter blir tydlig, materialet kan därför 
vara lämpligt för vetenskapligt syfte (Dahlborg Lyckhage, 2012).  
 
Datasökningen gjordes i de tre sökbaserna Libris, Växjö stadsbibliotek och Växjö 
universitetsbiblioteket för att få en bred sökning och få så många böcker som möjligt att välja 
på. Att endast använda sig av en databas kan bli begränsat resultatet på grund av risken att gå 
miste om böcker som kan vara relevanta för studien. De utvalda självbiografierna kvalitet - 
och källgranskades utifrån Segesten (2006) vilket säkerställer kvalitén på källorna. 
 
Självbiografierna skulle vara utgivna mellan åren 2004 och 2016 på grund av utvecklingen av 
behandlingsmetoder vid bröstcancer vilket gör att innehållet i böckerna baserades på aktuella 
behandlingsmetoder och att kvinnorna hade genomgått behandlingen med få år mellan 
varandra. En av självbiografierna är utgiven år 2004 vilket kan innebära att 
behandlingsmetoderna kan vara annorlunda till skillnad ifrån de mer aktuella 
självbiografierna. Trots denna skillnad var kvinnans upplevelser och erfarenheter i denna bok 
likvärdiga med de senare utgivna självbiografierna. Ett inklusionskriterium var att kvinnorna 
skulle behandlats i Sverige eftersom behandlingen kan skilja sig internationellt.  
 
En manifest innehållsanalys gjordes utifrån Lundman & Hällgren Graneheim, (2012) för att 
få fram likheter och olikheter i resultatet. En styrka i denna studie var att båda författarna 
läste självbiografierna flera gånger för att få en så bra inblick i självbiografierna som möjligt. 
Detta gjorde att tillförlitligheten ökade på grund av att resultatet analyserades gemensamt och 
inte enskilt (Dahlborg - Lyckhage, 2012). Analysprocessen genomfördes noggrant då 
författarna tillsammans diskuterade vilka meningsbärande enheter var och en fått fram som 
till slut ledde fram till resultatet. Denna analysprocess ökar studiens trovärdighet (Lundman 
& Hällgren Graneheim, 2012).  
 
I studiens resultat användes citat för att på ett tydligare och enklare sätt att lyfta fram 
kvinnornas upplevelser och erfarenheter som leder till att livsvärlden ytterligare belyses. Att 
använda sig av citat i resultatet är betydelsefullt för att på ett tydligt sätt hitta den omfattande 
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innebörden i självbiografierna (Dahlborg - Lyckhage, 2012). 
 
Studiens resultat är ej överförbart till alla kvinnor som genomgår behandling mot bröstcancer 
på grund av att endast sex kvinnors berättelse har analyserats. Alla individer är unika och 
lever i sin egen livsvärld vilket gör det problematiskt att överföra studiens resultat till andra. 
Dock har likheter upptäckts mellan kvinnorna i studien vilket anses kan överföras vidare till 
kvinnor i likvärdiga situationer. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse under behandlingstiden vid bröstcancer 
vilket tydligt besvaras i resultatet. Tre huvudkategorier som kom från vid den manifesta 
innehållsanalysen var “Upplevelse av en förändrad kropp”, “Psykisk ohälsa” samt 
“Omgivningens betydelse för att uppnå välbefinnande trots sjukdom”.    

Upplevelser av en förändrad kropp 
I studien blev det tydligt att kvinnor påverkades av behandlingen mot bröstcancer och 
upplevde ett sjukdomslidande på grund av biverkningarna. Biverkningar som håravfall och 
ett bortopererat bröst påverkade kvinnorna negativt. De upplevde sig mindre kvinnliga vilket 
ledde till att deras självkänsla försämrades. Det framkom även att relationen till make/sambo 
påverkades negativt under behandlingstiden på grund av den förändrade synen på kvinnlighet 
och känslan av osäkerhet. Tidigare studie gjord av Krigel, Myers, Befort, Krebill och Klemp 
(2014) visar att kvinnor som genomgår behandling mot bröstcancer upplever sig mindre 
kvinnliga. De blir osäkra på sig själva och upplever mindre självkänsla. Hur kommer det sig 
att de ytliga biverkningar som kvinnorna fick av behandlingen hade så stor påverkan på deras 
självkänsla? Samhällets syn på kvinnan idag kan ha betydelse för hur det har påverkat 
självkänslan. Att genomgå behandling mot bröstcancer och få ytliga biverkningar kanske inte 
hade haft lika stor påverkan på självkänslan.  
 
Påverkan på relationen med partnern var något som kvinnor i studien Krigel et al. (2014) 
upplevde då de kände en förlust av intimitet. I en annan studie gjord av Tighe, Molassiotis, 
Morris och Richardson (2011) går det även att läsa om hur partnerlivet påverkas negativt på 
grund av biverkningarna som följer vid behandlingarna vid bröstcancer. Det belyses hur 
kvinnors syn på dem själva har förändrats, att de inte längre ser sig själva som attraktiva, har 
påverkat realtionen till sin partner.  
 
Sjukdomslidande kan beskrivas som en sorts lidande som uppstått och orsakats av sjukdom 
(Eriksson, 2015). Kvinnorna i studien upplevde ett sjukdomslidande som orsakades av att de 
drabbades av bröstcancer som de genomgått behandling mot. Ett bortopererat bröst och 
biverkningar som håravfall blev ett sjukdomslidande för kvinnorna då de påverkades negativ. 
Deras självkänsla minskade och de såg sig inte längre lika kvinnliga som de gjorde innan 
sjukdomen och följderna av detta blev bland annat att deras relationer med partnern 
påverkades. Sjukdomslidande uppstod även hos kvinnorna då de inte ville visa upp sitt 
förändrade utseende för omgivningen eftersom de undrade vad folk runt omkring skulle tänka 
om dem.  

Psykisk ohälsa 
Under behandlingstiden av bröstcancer upplevde kvinnorna i denna studie känslor som oro, 
ångest och nedstämdhet. De var oroliga inför framtiden och vad som skulle hända, hur 
behandlingen skulle påverka dem och om behandlingen skulle fungera. Fu, Xu, Liu och 
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Habers (2008) beskriver om hur kvinnorna upplever liknande känslor under behandlingstiden 
som oro, ångest och funderingar på hur framtiden skulle se ut. Dessa känslor som kvinnorna 
upplevde orsakades av sjukdomen och kan också benämnas som ett sjukdomslidande 
(Eriksson, 2015). De känslor som upplevdes under behandlingstiden gjorde att kvinnorna inte 
upplevde ett välmående och det blev en psykisk ohälsa och ett sjukdomslidande för 
kvinnorna. Dagligen hade de tankar och funderingar på om hur framtiden skulle se ut och om 
de skulle överleva. Dödsångesten som kvinnorna upplevde kan ses som ett stort lidande 
eftersom att tron på att man ska dö skapade en obegriplig existentiell känsla som de tidigare 
inte upplevt. Player, Mackenzie, Willis och Loh (2014) beskriver kvinnorna hur de dagligen 
tänker på sina familjer och vad som skulle hända i framtiden, dagligen har de känslor av 
ångest som leder till svårigheter att hantera de vardagliga situationerna. Barnen påverkar dem 
mycket och ibland känner de att de inte räcker till för att de inte har orken att lägga ner den 
tid de vill på sina barn.  

Omgivningens betydelse för att uppnå välbefinnande trots sjukdom 
I denna studie var det betydelsefullt för kvinnorna att få stöd från familjen, de upplevde att de 
mådde bättre psykiskt när familjen var nära dem och när de fick det stöd de behövde. Till 
exempel, maken följde med på läkarbesök så att hon inte behövde vara ensam. Liknande 
resultat finns i studien Coyne, Wollin och Creedy (2012) då familjen till kvinnorna var 
delaktiga i läkarbesöken och mannen till en av kvinnorna försökte vara en positiv kraft för 
kvinnan.  
 
I studien påverkade familjen kvinnorna så att livskraft skapades så att de fick kraft och ork så 
att de skulle kunna orka kämpa. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur livskraft kan 
behövas för att kunna utföra både stora och små livsprojekt. Det kan bli enklare att uppnå 
livskraft när individen får en livskänsla som exempelvis få närhet från familjen och då kan 
livskraft uppnås.  
 
I resultatet beskrevs också kvinnorna känslomässiga situationer under olika undersökningar 
och behandlingar som de gick igenom. Det var betydelsefullt för kvinnorna när 
vårdpersonalen bemötte deras livsvärld och lyssnade på dem vilket fick dem att uppleva 
välbefinnandet trots sjukdom. Tighe, Molassiotis, Morris och Richardson (2011) beskriver att  
stöd behövdes från vårdpersonal för att på bästa sätt kunna hjälpa kvinnorna att ta sig igenom 
behandlingen och även för att kunna uppnå välbefinnande vilket överensstämmer med 
resultatet i föreliggande studie.  
 
I resultatet beskrivs det vidare att det var positivt att ha en fast vårdkontakt att prata med, som 
kvinnan visste att hon kunde ringa och prata med när som helst. I studien av Remmers, 
Holtgräwe, och Pinkert (2010) ser vi också en likhet med denna studie där det också belyses 
att en fast vårdkontakt som kvinnorna kunde prata med var betydelsefullt för deras 
välmående. Genom att ha en fast vårdkontakt kan patientens livsvärld lättare bemötas. 
Kvinnorna i studien upplevde således att deras fasta vårdkontakt var till god hjälp vilket 
innebar att vårdpersonalen förstod och bemötte deras livsvärld. Detta utgjorde i sin tur att 
välbefinnande kunde uppnås på grund av att vårdpersonalen lyssnade och var ett stöd.   
 
I Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs vikten av att vårda med livsvärlden som grund 
vilket i sin tur kan göra att vården blir så individanpassad som möjligt. Genom att 
vårdpersonalen bejakar kvinnornas livsvärld stöds kvinnors hälsoprocesser under 
behandlingstiden vid bröstcancer vilket ledde till att kvinnorna upplevde välbefinnande trots 
sjukdom (Ibid).  
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Att vården har en betydelse roll för kvinnorna under behandlingstiden vid bröstcancer 
framgår tydligt i resultatet. Det var betydelsefullt för kvinnorna när vårdpersonalen bemötte 
deras livsvärld genom att lyssna och ge stöd när kvinnorna behövde det under 
behandlingsprocessen. Vårdpersonalen gav bland annat uppmuntran som gjorde att kvinnorna 
motiverades till att fortsätta sin kamp.  

Framtida forskning  
Resultatet i studien visar att kvinnor som genomgår behandling mot bröstcancer upplever ett 
sjukdomslidande. Mindre självkänsla och olika andra känslor uppkommer som påverkar 
deras välbefinnande. Idag finns mycket forskning kring kvinnans upplevelse under hela 
sjukdomsprocessen. Framtida forskning bör därför fokuseras på kvinnornas upplevelser och 
erfarenheter under själva behandlingstiden. Forskning som genererar kunskap om kvinnors 
upplevelser under behandlingstiden gör att vårdpersonalen kan få mer information och ta del 
av kvinnors livsvärld och därmed kunna ge det stöd kvinnor just då är i behov av.  

Slutsats  

Studien har utökat kunskapen om kvinnors upplevelser och erfarenheter under 
behandlingstiden vid bröstcancer. Att ha kunskap om hur kvinnor upplever behandlingstiden 
vid bröstcancer kan leda till att sjuksköterskan kan vårda med livsvärlden som grund och 
kunna bemöta på bästa sätt. Det är därför viktigt att vara öppen och följsam till varje enskild 
individs livsvärld för att få kunskap om kvinnornas upplevelser under behandlingstiden och 
därmed stödja kvinnan till att acceptera sin förändrade kropp, uppleva välbefinnande trots 
sjukdom och finna livskraft till att gå vidare under och efter en svår behandlingsperiod.   
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Sökning i databaser                                                                                           Bilaga 1 

Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

LIBRIS - nationell 
bibliotekatalog 

2016-04-06 bröstcancer, 
biografier 

24 4 

Växjö 
universitetsbibliotek 

2016-04-06 bröstcancer, 
biografier 

12 1 

Växjö stadsbibliotek 2016-04-06 bröstcancer, 
biografier 

20 1 

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KÄLLKRITIK AV TRYCKT TEXT ENLIGT SEGESTEN (2006, s.43)              Bilaga 2 

1. Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller något sådant? 

2. Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidsskriften i fråga? 

3.  Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, 

vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft? 

4. När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå 

innehållet, av annan orsak? 

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

6. På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Källkritisk granskning                                                                                                                                          Bilaga 3 (1/2) 
 

 
 

Titel 
Författare 
Årtal 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare  
Ort 

Författare Bokens tryckning Källkritisk 
granskning 
genom 

Bokens innehåll 
som bidrar till 
akademisk 
utveckling i 
vårdvetenskap 

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

Självbiografi Bokförlag: 
Enskede TBP  

Författaren Anneli 
Andersson 
drabbades av 
bröstcancer. I 
boken berättar hon 
om sin kamp mot 
sjukdomen.  

Boken trycktes år 
2004 fem år efter 
att hon fick sin 
diagnos.  

Boken granskades 
genom bokförlag. 

Anneli beskriver 
sin upplevelse och 
erfarenheter av att 
leva och behandlas 
vid bröstcancer.  

”Den enda vägen” 
Towe Alberts  
2008 

Självbiografi Bokförlag: Visby 
nomen 

Författaren Towe 
Alberts drabbades 
av bröstcancer 
som hon blev frisk 
ifrån men efter 
några år fick 
återfall i 
sjukdomen.  

Boken tryckes år 
2008 fem år efter 
hon fick 
bröstcancer första 
gången.  

Boken granskades 
genom 
bokförlaget.  

Towe beskriver sin 
upplevelse av att 
leva med 
bröstcancer och 
även upplevelsen 
av att få återfall.  

”Jag vill fan leva” 
Karin Björkegren 
Jones. 
2014 

Självbiografi Bokförlag: 
pocketförlaget 
stockholm 

Författaren Karin 
drabbades av 
bröstcancer och i 
boken berättar hon 
om sin kamp emot 
sjukdomen.  

Boken trycktes år 
2014 två år efter 
att hon fick sin 
diagnos 
bröstcancer.  

Boken granskades 
genom bokförlaget 

Karin beskriver sin 
upplevelse av att 
leva med 
bröstcancer och 
kampen att 
genomgå svår 
behandling.  
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    “När livet rämnar” 
Eva Nyberg 

2008 

Självbiografi  Bokförlaget: 
Borås: Recito 

Eva Nyberg 
drabbades 
bröstcancer. I 
boken berättar hon 
om känslor och 
upplevelser under 
behandlingstiden 
och hur livet 
hastigt förändras 
vid återfall av 
cancern. 

Boken trycktes 
2008 fem är efter 
att hon fått sin 
diagnos.  

Boken granskades 
genom 
bokförlaget.  

Eva beskriver hur 
hon trots sjukdom 
och lidande 
försöker hitta 
livskraften i 
vardagen. 

”Bröstresan” 
Ulrika Plamcrantz 
2011 

Självbiografi Bokförlag: Frank  Författaren Ulrica 
fick sin diagnos 
bröstcancer 2010 
och i sin bok 
skriver hon om att 
leva med 
bröstcancer.  

Boken trycktes år 
2011 ett år efter att 
hon fick 
diagnosen 
bröstcancer.  

Boken granskades 
genom 
bokförlaget.  

Ulrica berättar i 
boken om sin 
upplevelse av att 
leva med 
bröstcancer och 
den svåra tiden 
som kommer med 
behandling.  

”Jag vill leva” 
Monika Tiger 
2010 

Självbiografi Bokförlag: 
Uppland väsby: 
Monica Tigers 
bokförlag.  

Författaren 
Monica drabbades 
av bröstcancer och 
i sin bok berättar 
hon om sina 
erfarenheter och 
upplevelser.  

Boken trycktes år 
2010.  

Boken granskades 
genom 
bokförlaget.  

Monica berättar i 
sin bok om hur det 
är att leva med 
bröstcancer och 
vilka känslor och 
tankar som följer.  
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