
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                KVINNORS ERFARENHETER  
                AV ATT DRABBAS UTAV  
                BRÖSTCANCER 

   EN STUDIE BASERAD PÅ 
                 SJÄLVBIOGRAFIER 

   WOMEN’S EXPERIENCE OF 
   BEING DIAGNOSED WITH 
                BREAST CANCER  

                A STUDY BASED ON  
                 AUTOBIOGRAPHIES  



                   

 

 

SAMMANFATTNING  

Titel:  Kvinnors erfarenheter av att drabbas av bröstcancer 

 

Författare:  Inci, Berhadan; Lilja, Caroline 

 

Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 

 

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp 

 

Handledare:  Eriksson, Irene 

 

Examinator: Sahlsten, Monika 

 

Sidor: 21 

 

Nyckelord: Bröstcancer, Kvinnor, Lidande, Sexualitet, Upplevelse 

 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och år 

2014 registrerades 9730 bröstcancerfall. Överlevnaden i bröstcancer har ökat markant tack 

vare tidig upptäckt via mammografiundersökningar. Det är vanligt med starka 

känsloreaktioner så som ångest och oro vid ett bröstcancerbesked. Syfte: Kvinnors 

upplevelser av att drabbas av bröstcancer. Metod: Kvalitativ metod med en narrativ 

utgångspunkt valdes. Data samlades in via fem självbiografier som är beskrivna av kvinnor 

som drabbats av bröstcancer. Analysen genomfördes med en narrativ analysmetod. 

Resultat: Ur analysen framträdde två kategorier så som att vara i behov av stöd och 

kroppens förändras med fem underkategorier. Slutsats: Det var flera olika 

känsloreaktioner som kvinnorna upplevde efter att de drabbats av bröstcancer. Det var 

främst olika former av lidande, men även ångest och oro. Kvinnornas upplevelse utav att 

drabbas av bröstcancer var många gånger lika varandra samtidigt som varje kvinnas 

upplevelse utav att drabbas är unik. 

 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad  
Grundnivå 
15 högskolepoäng  
Vårtermin 2017 
 
Författare: Berhadan Inci  
                     Caroline Lilja  



 

 

 

 

ABSTRACT  

Title:  Women’s experiences of being diagnosed with breast cancer  

 

Author:  Inci, Berhadan; Lilja, Caroline 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 

 ECTS 

 

Supervisor:  Eriksson, Irene 

 

Examiner: Sahlsten, Monika 

 

Pages: 21  

  

Keywords: Breast cancer, Experience, Suffering, Sexuality, Women 

 
___________________________________________________________________________ 

Background: Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden, which 

in 2014 recorded 9730 cases of breast cancer. The survival of breast cancer has increased 

significantly thanks to early detect through mammography screening. Strong emotional 

reactions such as anxiety, worry and fear are common in breast cancer diagnosis. Purpose: 

Women’s experience of breast cancer. Method: Qualitative approach with a narrative 

starting point. Data was collected from five autobiographies that are described by women 

affected by breast cancer. The analysis was conducted through a narrative analysis. 

Results: Two main categories emerged from the analysis; to be in need of support and the 

body is changing with five subcategories. The result shows that the women did not know 

how to convey their cancer diagnosis to relatives and friends. Other women experienced 

suffering, both physically and mentally as a result of their bodily changes or to medical 

care who was not as much interest after the treatments where done. Conclusion: There 

were several different emotional reactions that women experienced after they suffered 



from breast cancer. It was mainly different forms of suffering, but also anxiety and worry. 

The women’s experience from breast cancer were often similar to each other while each 

woman’s suffering experience is unique. 
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INLEDNING  

Diagnosen bröstcancer är omtalad och beror bland annat på att det är en av de vanligaste 

cancerdiagnoserna. År 2014 rapporterades i Sverige 9730 nya fall av bröstcancer 

(Cancerfonden, 2016). Eftersom bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor 

kan sjuksköterskor möta dessa kvinnor inom olika vårdverksamheter. Sjuksköterskor behöver 

därför kunskap och förståelse om hur kvinnor upplever att det är att drabbas av bröstcancer 

för att kunna möta deras behov och efter bästa förmåga erbjuda god vård och stöd för varje 

enskild kvinna.  

BAKGRUND 

Förekomst av bröstcancer  

Enligt World Cancer Research Fund International (2015) är bröstcancer den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. År 2012 registrerades det 1.7 miljoner nya bröstknölsförändringar 

hos kvinnor internationellt. Enligt Cancerfonden (2016) rapporteras 9730 nya bröstcancerfall 

år 2014 i Sverige. Enligt Nystrand (2010) har överlevnaden i bröstcancer ökat de senaste 

årtionden vilket beror på tidig upptäckt tack vare mammografiundersökningar samt 

förbättrade behandlingsformer. 

Enligt Ericsson och Ericsson (2012) blir det allt vanligare att kvinnor drabbas av bröstcancer 

efter 40 års ålder och risken ökar sedan med stigande ålder. Enligt Nystrand (2010) insjuknar 

kvinnor i bröstcancer med en medianålder på 64 år och ungefär fem procent är under 40 år när 

de drabbas. Ericsson och Ericsson (2012) skriver även att bröstcancer kan bero på en mängd 

olika faktorer. Att vara gravid i senare ålder, över 30 år, har även visats ha en ökad risk för 

bröstcancer. Det finns även statistik som visar att kvinnor som använt p-piller i tidig ålder, 

innan 20 års ålder, lider större risk att utveckla bröstcancer (Ericsson och Ericsson, 2012). 

Bröstcancer  

Enligt Socialstyrelsens (2007) riktlinjer för bröstcancervård är det läkarens ansvar att ställa 

diagnosen på patienter. Sjuksköterskan har ansvar att finnas till för att stödja, ge information 

och svara på de funderingar patienter har kring sin cancerdiagnos. Alla patienter är olika 

vilket innebär att sjuksköterskan har ett ansvar att identifiera behoven för varje enskild 

patient. Att få ett cancerbesked är besvärligt och alla människor reagerar olika, därför bör 

sjuksköterskan också fundera över om stödresurser i form av kurator eller psykolog bör 

erbjudas för att hjälpa patienten (Socialstyrelsen, 2007). 

Cancer är samlingsnamnet för en mängd olika sjukdomar som har gemensamt att kroppens 

celler någonstans i kroppen börjar dela sig okontrollerat. Efterhand bildar dessa celler en 

tumör som sedan växer och blir större (Socialstyrelsen, 2013). Tumörer delas in i benigna 

som innebär godartade och maligna som är elakartade tumörer. Godartade tumörer har inte 
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förmåga att sprida sig till andra vävnader vilket elakartade har. De elakartade tumörerna 

sprider sig genom lymf- och blodkärl och detta kallas då för dottertumörer eller metastaser 

(Ericsson & Ericsson, 2012) Trots att godartade tumörer inte kan spridas kan dessa behövas 

behandlas ändå, då det kan uppstå en inflammatorisk reaktion i kroppen som kan ge symtom 

som illamående, feber och trötthet (Socialstyrelsen, 2013). 

Diagnostik  

Enligt Coyne och Borbasi (2009) drabbas medelålders kvinnor av en mer aggressiv form av 

bröstcancer som leder till att de också är i behov av multimodal behandling. Multimodal 

behandling innebär en form av rehabilitering som bygger på förutsättningar för att patienten 

skall kunna återgå till arbete och familj snabbt. Detta görs med hjälp av olika hjälpinsatser så 

som psykologer, arbetsterapeuter, läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Enligt statens 

beredning för medicinskt och social utvärdering (SBU) (2010) sker dessa insatser oftast på 

specifika mottagningar på sjukhus och under en längre tid. Vanligtvis förekommer ingen 

smärta i brösten vid bröstcancer utan upptäcks oftast vid palpation och knölar hittas då i 

bröstet (Ericsson & Ericsson, 2012). Socialstyrelsen (2013) anger att det vanligaste symtomet 

är en hård och oöm knöl i antingen bröstet eller i armhålan. Bröstcancer fastställs vanligast 

genom trippeldiagnostik som då består av tre undersökningar. Dessa är en klinisk 

undersökning som innebär att en läkare inspekterar och känner igenom både bröst och 

armhålor, mammografi som innebär att en röntgen görs på brösten för att se tumörer som är 

för små för att kännas och/eller ultraljud som ibland görs som komplettering utav 

mammografin, främst på kvinnor som är yngre då bröstvävnaden även är tätare. Sist görs även 

ett vävnadsprov som innebär att celler tas från den misstänkta förändringen i bröstet eller 

armhålan för att sedan analysera cellerna i mikroskop (Socialstyrelsen 2013; Ericsson & 

Ericsson, 2012). Enligt Ericsson och Ericsson (2012) kan en histologisk underökning göras 

där tumörens storlek mäts för att kunna avgöra om det finns risk för metastaser i 

lymfkörtlarna. Sentinel node är en annan typ av undersökning där lymfkörtlar observeras och 

risken för spridning studeras.  

Behandling  

Enligt Ericsson och Ericsson (2012) finns det olika behandlingar som kan göras vid 

bröstcancer; Kirurgisk partiell mastektomi och postoperativ strålbehandling. Kirurgisk 

partiell mastektomi innebär att den del av bröstet som är angripet tas bort, så länge det inte 

finns misstanke om tumörspridning över en kvadrant av bröstet och att tumören inte 

överstiger tre till fyra centimeter. Om tumörspridningen är större än tre till fyra centimeter får 

en så kallad mastektomi genomföras, som innebär att hela bröstet avlägsnas samt all lymfa i 

axillen. Denna operation kan medföra en del postoperativa problem, så som värk, 

rörelseförhinder, domningar och svullnad i armen på den opererade sidan. Postoperativ 

strålbehandling ges till i stort sett alla som genomgår någon form av bröstcancerkirurgi. 

Denna behandling ges oftast i väldigt låg dos under fler veckors tid och brukar bestå av 

ungefär 25 behandlingar (Ericsson & Ericsson, 2012). Efter att blivit behandlad med strålning 

kan en hudirritation uppstå i varierande grad (Sahlgrenska, 2016a). Det kan vara allt från en 

liten rodnad till att sår utvecklas vid behandlingsområdet som även kan ge klåda. 

Pigmentförändringar kan även uppkomma vid vissa fall, svullnaden och rodnaden kan uppstå 

månader efter avslutad behandling men detta är inget farligt och försvinner men det kan ta 
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lång tid (Sahlgrenska, 2016a). Annars brukar strålterapi ges som en lokal behandling mot det 

område där tumören suttit och nu avlägsnats (Ericsson & Ericsson, 2012). Behandling med 

antihormoner och antikroppar kan också ges som behandling eftersom vissa bröstceller är 

känsliga för hormonet östrogen då östrogenet stimulerar tillväxten. Genom att behandla med 

antihormoner hämmas produktionen av östrogen genom att blockera cancercellernas 

östrogenreceptorer så att deras tillväxt hämmas (Ericsson & Ericsson, 2012). Enligt 

Sahlgrenska (2016b) kan en behandling av antihormoner ge biverkningar så som svettningar, 

värmevallningar, torra slemhinnor i underlivet men även en upplevelse utav mindre sexlust 

och nedstämdhet. Det är heller inte ovanligt med muskel och ledvärk.  

Tidigare forskning om kvinnors erfarenheter av att drabbas av bröstcancer  

Att få ett cancerbesked kan upplevas som en chock då de flesta upplever sig vara friska 

(Halkett, Arbon, Scutter & Borg, 2007). Liamputtong och Suwankhong (2015) menar att 

kvinnor uttrycker känslomässiga reaktioner då de diagnostiseras med bröstcancer. Kvinnor 

förknippar bröstcancer med att de är döende och tror att de inte ska bli friska igen. Halkett et 

al. (2007) beskriver att kvinnorna känner sig överraskade över cancerbeskedet vilket leder till 

att det uppstår känslor så som rädsla, ensamhet och bedövning. Känslorna kan vara från dagar 

till veckor. Enligt Johnson och Klein (2002) upplevs cancer som en sjukdom som inte drabbar 

en själv utan andra, exempelvis upplever många rädslor för cancern då den oftast förknippas 

med döden. Ett cancerbesked bidrar till att kvinnor ställer frågor till sig själv som exempelvis 

”varför händer detta mig?”, ”vilka behandlingar finns det?” och ”kommer jag att överleva?” 

(Halkett et al., 2007). Dessa frågor börjar dyka upp då kvinnor upplever att de inte kan ta livet 

för givet eftersom deras bröstcancer kan leda till döden. Detta resulterar i att de tappar 

kontrollen över sin egen kropp då cancern är något som inte går att styra. Cancer ser många 

som hotfull på grund av att den kan sprida sig vidare i kroppen och leda till att livet tar slut. 

Kvinnor känner sig utsatta då deras bröst är en symbol för deras kropp och oroar sig för vad 

folk ska tycka och tänka om de bara har ett bröst (Halkett et al., 2007).  

Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004) beskriver att kvinnor har fått en förändrad 

livssituation samt en förändrad bild på sig själva och sin kropp. Kvinnor upplever att 

bröstcancern fått en framträdande roll där livet aldrig kommer bli som innan vilket har 

påverkat deras livsvärld (Bloom et al., 2004). En del kvinnor får en mer positiv syn på livet 

istället där de uppskattar livet som mer värdefullt. De börjar värdesätta småsaker i livet och 

tar en dag i taget för att klara av vardagen (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson 

2004). Kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer upplever istället det motsatta där de har 

svårt att se någon mening med livet. Deras liv har börjat handla om en kamp för att överleva 

mot bröstcancern (Landmark & Wahl, 2002). 

Vid ett bröstcancerbesked upplever många kvinnor att deras sexualitet eller kvinnlighet tas 

ifrån dem då följderna av behandlingarna (Halkett et al., 2007). Bröstcancer kan inverka 

negativt och positivt på sexualiteten hos kvinnor. I en studie av Klaeson och Berterö (2008) 

framhålls att unga kvinnor inte kan njuta vid samlag då de upplever ett dåligt självförtroende 

över sin förändrade kropp. Bröstcancer var en faktor som bidrog till förlust av personlighet 

genom att de inte visste vilka de var längre. Enligt Arman och Rehnsfeldt (2002) upplever 

kvinnorna i deras studie att en del av deras välbefinnande var ett väl fungerande sexualliv 

tillsammans med deras partner. Sjukdomen har på lång sikt bidragit till många stora 
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förändringar i livet vilket påverkade välbefinnandet eftersom kvinnorna upplever att partnern 

inte var lika attraherad på grund av sjukdomen.  

Lidande  

Ur en vårdvetenskaplig synvinkel innebär lidande någonting som har med hela människan att 

göra och hur den upplevs utifrån ett individuellt perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Eriksson (2015) beskriver att det finns tre olika sorters lidande. 

Sjukdomslidande uppstår till följd av en sjukdom som medför svåra symptom och problem. 

Vid sjukdomslidande kan personen känna begränsningar i vardagen som innebär oförmåga att 

göra aktiviteter som upplevs vara viktigt för personen. Vårdlidande uppstår då vården inte ser 

till patientens behov och beskrivningar av deras symptom. Livslidande innebär personens 

inställning gentemot sig själv samt sin omvärld. Ett livslidande berör hela personens existens 

som blir mer tydlig när en person blir sjuk (Eriksson, 2015). Strang, Strang, Hultborn och 

Arnér (2004) beskriver att livslidande kan ses som existentiellt som hör ihop med känslor av 

ensamhet, rädsla och tankar om vad som kommer hända vid livets slut. Arman et al. (2004) 

menar att kvinnor som drabbats av bröstcancer ser på sitt lidande på olika sätt. Kvinnor kan 

uppleva dubbelt lidande vilket innebär att de inte vill visa något lidande för sin familj. Detta 

är ett sätt att skydda familjen, men inombords känner kvinnor en stor svaghet och sorg över 

att cancern har drabbat dem själva (Arman et al., 2004).   

Enligt McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard och Kearney (2009) framhåller många 

kvinnor ha ett vårdlidande då de inte betraktas som en hel och unik människa på grund av sin 

bröstcancer. Vårdpersonalen ser bara till det sjuka hos kvinnan och försöker därför bara bota 

sjukdomen (McCann et al., 2009). Människan består av en enhet av kropp, själ och ande där 

kroppen är så mycket mer än den fysiska formen vilket betyder att de som vårdar måste tänka 

bredare och inte enbart på sjukdomen. Gör inte de som vårdar detta finns risken att patienter 

kommer drabbas av ett vårdlidande utöver sin sjukdom. Det är därför viktigt att de som vårdar 

reflekterar över om patienten har ett vårdlidande och hur detta kan undvikas (Eriksson, 2015). 

Socialt stöd 

Kvinnor upplever att vissa relationer förstärks medan andra försvagas (Landmark & Wahl, 

2002). Socialt stöd från anhöriga och vänner anses vara mest betydelsefull. Cobb (1976) 

definierar begreppet socialt stöd som en persons upplevelse av att känna sig älskad, 

omhändertagen och uppskattad. De kvinnor som får en förstärkt relation till sin familj får 

också motivation och vilja till att kämpa och vinna över sjukdomen. Att kunna fatta svåra 

beslut tillsammans med sin familj är vad kvinnor upplever som socialt stöd. Kvinnor upplever 

att medlidande och sympati underlättar för dem att hantera sin bröstcancer (Landmark & 

Wahl, 2002). Landmark och Wahl (2002) lyfter även fram att många kvinnor inte fick något 

stöd från sjukvårdspersonal då långa väntetider samt brist på information uppfattas vara ett 

stort problem. Brist på information och kommunikation ställde kvinnan inför stora beslut som 

de inte var beredda på att ta.  

Sjuksköterskans funktion  



 

 
5 

Enligt International Council of Nurses (2014) finns det fyra ansvarsområden som 

sjuksköterskor ska arbeta utefter, dessa är att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom 

och lindra lidande. Omvårdnad ska även ges på ett respektfullt sätt utan värderingar om den 

enskilda människan. Ålder, hudfärg, sexuell läggning eller kön ska inte spela någon roll utan 

sjuksköterskan ska erbjuda vård till den enskilda människan, familjer, allmänheten och 

samarbeta med andra professioner. Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor skall allt arbete inom vården utgå från beprövad erfarenhet och vetenskapliga 

grunder för att vården för patienten skall bli så bra som möjligt. Detta innebär också att 

sjuksköterskan skall finnas tillgänglig för patienten genom att stödja så att patienten kan bli 

delaktig i sin vård. Även om patienten vårdas på sjukhus eller i hemmamiljö är det alltid 

sjuksköterskan som har ett ansvar för patientens välbefinnande. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) måste sjuksköterskor få kunskap om möjliga faktorer som eventuellt hindrar att 

patienten upplever hälsa och välbefinnande. Dessa hinder kan vara att patienten inte får leva 

som den själv vill utan behöver leva efter vardagsrutiner som andra sätter.  

PROBLEMFORMULERING  

Då bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor behöver sjuksköterskor förståelse 

för kvinnors erfarenheter av att drabbas. För många förknippas bröst med kvinnor och ses 

även som något sexuellt, vilket för kvinnor kan upplevas som påfrestande eftersom cancern då 

hotar deras kvinnlighet. Forskning har funnit att vid ett bröstcancerbesked upplever många 

kvinnor att deras sexualitet eller kvinnlighet tas ifrån dem då följderna av behandlingarna 

oftast är att ett bröst blir bortopererat. Kvinnor upplever att bröstcancern fått en framträdande 

roll där livet aldrig kommer bli som innan vilket har påverkat deras livsvärld. Det är därför 

viktigt att som sjuksköterska ha förståelse och kunskap om hur det är att drabbas av 

bröstcancer. Det är även av vikt att som sjuksköterska se varje kvinna som en unik person. 

Detta innebär att sjuksköterskan bör ge stöd och inge trygghet utifrån deras behov.  

SYFTE  

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att drabbas av bröstcancer vid 40–55 års ålder.   
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METOD  

Metoden som valdes är kvalitativ med en narrativ utgångspunkt. Narrativ forskning är en 

process som utförligt granskar berättelser. Avsikten är att skapa förståelse för olika grupper 

och därefter ge en övergripande bild inom valt område (Dahlborg- Lyckhage, 2012). 

Självbiografier är en bra källa att använda vid kvalitativ forskning då böcker innehåller 

livsberättelser som är innehållsrika (Dahlborg- Lyckhage, 2012).  

Datainsamling  

I denna studie valdes granskning av självbiografier. För att finna relevant litteratur gjordes en 

osystematisk sökning på internet. Sökordet som användes vid första sökningen på Adlibris var 

bröstcancer och det gav endast två träffar utifrån inklusionskriterierna. Eftersom första 

sökningen endast gav tv träffar gjordes en ny sökning på Gotlib som är en hemsida för 

folkbiblioteken i Göteborg, denna sökning gav 50 träffar med samma sökord. Utifrån dessa 50 

kompletterades sökningen med inklusionskriterierna som resulterade i 22 träffar. Utifrån 

dessa 22 valdes fem böcker med noggrannhet utifrån de som ansågs mest relevant till det 

valda syftet. De 28 böcker som exkluderades var inte självbiografier eller så svarade de inte 

på det valda syftet. Sökningen på självbiografier gjordes 31 augusti 2016. 

Självbiografier  

Bröstcancer – Från besked till färdigbehandlad: Handlar om en kvinna som heter Ann Sköld 

Nilsson som drabbades av bröstcancer. Här beskriver hon sin tid under varje behandling tills 

den tiden hon var färdigbehandlad men även också hur livet efter friskförklaringen såg ut.  

Kul med cancer – hur man tar sig igenom bröstcancer: Det är en bok som handlar om en 

kvinna som är gift, har två barn och som får bröstcancer när hon är 41 år. Hon beskriver 

vårdförloppet och hur det är att vara sjuk i cancer i vardagen. Hon beskriver även rädslan för 

att bli sjuk igen och om hur personer i hennes omgivning såg på henne. Hon beskriver även 

hur det är efter friskförklaringen.  

Bara mitt bröst – En överlevnadsbok för cancerdrabbade: Agneta Ullenius är 45 år gammal 

när hon får sin bröstcancerdiagnos och beskriver sin cancerperiod som en ”helvetestid”, som 

en berg-och-dalbana där allting i vardagen ändrades under ett ögonblick.  

Jag vill fan leva – Kampen mot bröstcancer: Denna bok handlar om en kvinna som fick 

cancer när hon var 48 år. Hon tar upp hur det är att leva med sjukdomen till vardags, hur det 

är att genomgå olika behandlingar, dagar då livet känns extra tungt och de dagar det känns 

bättre. Hon beskriver även vad som hjälpt henne under hennes sjukdomstid, så som 

exempelvis yoga.  

När livet rämnar - Eva är 43 år gammal när hon drabbas av bröstcancer och lever som 

ensamstående tvåbarnsmamma. Under hennes tid från att få cancerdiagnosen till att bli 

färdigbehandlad och friskförklarad får hon stöd av en manlig vän. 
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Urval  

Urvalet bestod av fem självbiografier. Inklusionskriterierna för de självbiografier som valdes 

var kvinnligt kön, bröstcancer och kvinnor som var mellan 40–55 år när de fick diagnosen. 

Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska och utgivna under perioden 2000–2016. 

Exklusionskriterierna var självbiografier skrivna av anhöriga eller av män. För att veta vilka 

böcker som skulle exkluderas lästes sammanfattningen på baksidan av varje bok för sig för att 

se vilken ålder kvinnorna var i när de fick diagnosen bröstcancern. Kvinnorna som fått 

diagnosen bröstcancer står själva som författare och självbiografierna utgår från deras egna 

erfarenheter.  

Analys  

Analysarbetet genomfördes enligt modell beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012) där 

berättelserna brutits ner till delar för att sedan göras om till en ny helhet. De fem 

självbiografierna lästes igenom av båda författarna för att få en förståelse och få en 

övergripande bild av vad böckerna handlade om. Därefter markerades delar ut som var 

meningsbärande och svarade mot syftet med hjälp av färgade lappar. Delarna fördes samman 

utifrån likheter och skillnader vilket skapade en ny helhet. Den nya helheten presenteras med 

hjälp av kategorier och underkategorier i studiens resultat.   

Etiska överväganden  

I denna studie har forskningsetiska principer följt (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver att nyttan med forskningen som används måste 

överväga dess risker. Eftersom denna studie baseras på självbiografier där kvinnorna själva 

valt och offentliggöra materialet för allmänheten bedömde författarna att det inte fanns några 

etiska hinder. Eftersom böckerna redan är offentliga har författarna valt att använda sig av 

citering för att stärka resultatet. Resultatet i studien har återberättats så noggrant som möjligt 

utifrån kvinnornas erfarenheter och författarna har därmed inte undanhållit någon viktig 

information.  För att ingen feltolkning ska uppstå skriver Henriksson (2012) att det krävs att 

forskarna är väl medvetna om sin förförståelse och att samtliga författare läst igenom och 

granskat de olika böckerna.  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framträdde två kategorier med fem underkategorier som 

presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Presentation av kategorier och underkategorier  

            

Kategorier 

 

              

 Underkategorier 

Att vara i behov av stöd vid ett 

cancerbesked 

Svårt att förmedla beskedet 

 

Bristande information 

 

Sjukvårdspersonal och närstående bryr sig  

 

Lämnad och övergiven efter 

friskförklaringen 

 

Kroppen förändras Håret ramlar av 

 

En stympad kropp  

 

 

Att vara i behov av stöd vid ett cancerbesked  

Att få ett cancerbesked ger upphov till många olika känslor och tankar. Det kan vara tankar 

om hur svårt det är att förmedla beskedet till anhöriga, bristande information, att 

sjukvårdspersonal och närstående bryr sig, till att känna sig övergiven och lämnad efter 

friskförklaringen.  

Svårt att förmedla beskedet 

Att få besked om en sjukdom som är starkt förknippat med döden skapar oro för hur beskedet 

ska förmedlas vidare till anhöriga. De var inte bara oroade över att berätta för sin partner, utan 

de flesta upplevde främst oro för att berätta för sina barn om sin sjukdom. Några utav 

kvinnorna upplevde det svårt att förmedla sitt besked till anhöriga eftersom cancern hade 

skördat liv bland deras närstående. Detta var anledningen till att kvinnorna ville att sjukvården 

skulle förmedla beskedet till anhöriga. Andra kvinnor tyckte trots omständigheterna ändå att 

det var bättre om barnen fick höra om situationen från dem själva, eftersom barn inte är så 

annorlunda jämfört med vuxna. De menade att det var bättre att vara öppen och ärlig mot 

barnen för att de inte skulle behöva gissa och fantisera om vad det kunde vara för problem 

eller höra det av någon annan vuxen. 
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Det fanns ingen som kunde tala om för dem hur cancerbeskedet skulle förmedlas till deras 

anhöriga eller vänner om sin situation, utan det var upp till var och en av dem som drabbats 

hur de ville förmedla sin situation. Vissa valde att berätta rakt ut till sina närmsta, men även 

skriva ett brev till sina vänner om hur de ville få stöd samt hur deras vänner skulle förhålla sig 

till deras situation. Andra valde att starta en blogg där alla kunde gå in, läsa och följa 

personen i fråga under hela händelseförloppet. Vad som var gemensamt för de drabbade var 

att de valde olika kommunikativa sätt att förmedla situationen för att underlätta för dem 

själva, för att de själva skulle slippa och återberätta allt. Det skulle inte bara ta tid, utan det 

upplevdes jobbigt att besvara samma frågor om och om igen. Uppriktighet och ärlighet om sin 

situation var två viktiga egenskaper som de drabbade var överens om skulle hjälpa dem i sin 

förmedling. Eftersom de valde att vara öppna och ärliga ledde det till en större förståelse men 

också ett bättre stöd från nära och kära och återigen slapp den drabbade besvara samma fråga 

om och om igen.  

Det upplevdes även som en lättnad att kunna berätta för sina kollegor om sin situation så att 

de i sin tur kunde få en ökad förståelse för situationen. Vissa upplevde det dock svårt att dra 

en gräns mellan vilka som skulle få veta och vilka som de inte skulle berätta för på 

arbetsplatsen. Många tackar därför den teknik vi idag har eftersom det har underlättat mångas 

sätt att förmedla sin situation, genom bland annat mail där de har kunnat skriva om sin 

tillfälliga hälsosituation.  

Bristande på information 

En del kvinnor som genomgick sin cytostatikabehandling upplevde att de inte fick tillräckligt 

med hjälp och information. De visste att cytostatika var en form av behandling men få visste 

vilka biverkningar som den medförde. Hade kvinnorna fått mer hjälp och information 

angående symtom vid behandling hade de kunnat hantera dessa bättre än när de inte fick 

någon information alls.  

”Jag hade turen att få en specialkurator som var oerhört kunnig kring själva sjukdomen. Hon 

kunde mycket bättre än min läkare förklara exempelvis om vad som hände i kroppen med 

cytostatikan” 

Kvinnorna upplevde även lidande och minskat stöd när information gällande cancerbesked 

utlämnades via telefon av läkaren. Detta bidrog till lidande och kvinnorna började därför söka 

information på nätet kring sin cancer. Kvinnorna började relatera alla sina symptom till 

informationen på nätet vilket skapade stark rädsla och oro. Andra kvinnor upplevde att de 

slussades runt av sjukvården där de fick byta läkare vilket skapade ett vårdlidande hos 

kvinnorna. De fick upprepa sina problem vilket upplevdes tjatigt.    

”Där jag gick så fick jag olika läkare hela tiden. Jag hade åtta läkarbesök under våren och 

träffade fem olika läkare. Det var inte alls bra. En visste ingenting om mig utan satt och läste 

allt på skärmen.” 

Sjukvårdspersonal och närstående bryr sig  

Kvinnorna upplevde det gynnsamt och uppskattat att få bra stöd samt ett bra mottagande av 

sjukvårdspersonalen på sjukhuset. Detta ledde till att kvinnorna upplevde en stor trygghet när 
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sjukvårdspersonalen tog tid att lugna dem i de svåra situationer som uppstod. Det var 

betydelsefullt att tacka ja till all den hjälp som erbjöds från sjukvården eftersom de hade 

personal med kompetens som kunde hjälpa dem i den svåra livssituation dem hamnat i. Även 

här fanns psykologer, kuratorer till hjälp, men även präster och annan personal med 

terapeutisk utbildning.  

Det upplevdes som svårt att behöva ta emot allt stöd som erbjöds för att klara av alla 

behandlingar. Det handlar inte bara om att våga ta emot det utan även att lära sig att tacka nej 

också, trots att kvinnorna upplevde att samhället fostrat dem till att vara vänliga, gulliga och 

till att undvika konflikter. Det upplevdes av många svårt att säga nej till det stöd som erbjöds, 

men att vara egoistisk och tänka på sig själv var något som kvinnorna var överens om. Det 

handlade inte så mycket om att de inte ville ha stöd, utan främst att de inte orkade med alla 

konversationer och frågor som kom därtill. Vissa kunde även uppleva dagen som övermäktig 

där det enda som behövdes var mer kärlek, empati och att någon bara var snäll mot dem för 

att de i sin tur skulle orka med sina behandlingar 

Vissa upplevde även det svårt att be om hjälp men också att våga ta emot hjälp från sina nära 

och kära. Det var svårt att acceptera att andra ville hjälpa dem med diverse saker för att vara 

snälla och för att det kändes bra för dem, inte för att de förväntade sig något i tillbaka. Många 

upplevde även att personer ville hjälpa dem men att de oftast inte visste hur de skulle hjälpa 

till eftersom de inte ville tränga sig på och störa. Därför nämner de vikten utav att själva 

berätta vad det är för hjälp de faktiskt vill ha och att det inte finns något skäl till att visa sig 

duktig under cancerbehandling utan istället våga ta emot den hjälp som erbjuds. 

Lämnad och övergiven efter friskförklaringen 

Många kvinnor upplevde att bemötandet från sjukvårdspersonal förändrades när behandlingen 

var avslutad. Sjukvårdspersonalen gick från att ha varit uppmärksamma och vänliga till att 

visa ett bristande intresse. Tonen blev också väldigt kort gentemot patienten. Kvinnorna ville 

bibehålla kontakten med sjukvården några månader efter behandlingen för att vara säkra på att 

allting har gått bra. Återbesöken efter friskförklaringen kunde variera beroende på vilken typ 

av bröstcancer de drabbats av. Det var inte alltid en lättnad att bli friskförklarade utan kunde 

även ge känslor som övergivenhet från sjukvården. Detta eftersom de gick från en oavbruten 

kontakt med sjukvården under en lång period till att kontakten upphörde så fort de var 

färdigbehandlade. Under behandlingen upplevdes sjukvården som en trygghet där det alltid 

var någon som såg efter deras egna behov.  

”Redan efter två stycken tremånaderskontroller ändrade min läkare tidsintervallet till 

sex månader. Jag tänkte direkt att nu har de fått sparbeting och ska dra in på 

kontrollerna som ju oftast bara är rutin. Men min läkare var bra, hon menade att 

mina behandlingsresultat var så goda att det fanns mycket lite risk att cancern skulle 

komma tillbaks.”  

En kallelse till psykologen efter friskförklaringen gav en känsla av uppgivenhet, att 

fortfarande var tvungen att älta sjukdomen och allt vad den medfört trots att sjukvården 

friskförklarat dem. Det var svårt att ställa om känslomässigt från att vara frisk till sjuk och till 

frisk igen. Att bli frisk och återvända till det som tidigare var ens vardag upplevdes som 

omtumlande eftersom personer i deras omgivning plötsligt kunde börja ställa krav på dem 
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igen. Efter att de blivit friskförklarade hade de en känsla av att något inte stämde, det kändes 

tungt och inte alls lika glatt som de förväntade sig. Vad många inte förstod var att de oftast 

inte mådde speciellt bra efter behandlingen och ofta led av depression. När de sedan fick svar 

på att det var depression de led av kom känslor av skam för att inte vara glada över att vara 

friska.  

Det var viktigt att kvinnorna vågade tro på att de var friska, men även att de skulle våga leva 

som en frisk person. Att leva som frisk var något som kvinnorna kämpade med flera år efter 

cancern var botad och upplevdes plötsligt skrämmande. Eftersom sjukdomen och att leva som 

sjuk blivit en trygghet då personer runt om kring så som anhöriga och kollegor hade en 

förståelse för att kvinnorna inte klarade av vardagliga ting. Att vara frisk kunde upplevas som 

jobbigt eftersom personer plötsligt kunde ställa krav. Detta gjorde det skrämmande och svårt 

att acceptera att de nu istället var friska. Det handlade inte bara om tron på att vara frisk, utan 

många upplevde även rädsla och oro. Detta är känslor som lever kvar länge och kanske för 

alltid trots att sjukvården friskförklarade dem från cancern. Rädslan uppkom bland annat 

eftersom de inte var helt säkra på om de hade styrkan att klara av ett återfall vilket i sin tur 

resulterade i en osäkerhet till om de skulle kunna övervinna cancern en gång till.  

”Rädslan för återfall blev starkare inför varje undersökning eller återkontroll” 

En del kvinnor som genomgick sin cytostatikabehandling upplevde att de inte fick tillräckligt 

med stöd och information. De visste att cytostatika var en form av behandling men få visste 

vilka biverkningar som den medförde. Hade kvinnorna fått mer stöd och information 

angående symtom vid behandling hade de kunnat hantera dessa bättre än när de inte fick 

någon information alls.  

”Jag hade turen att få en specialkurator som var oerhört kunnig kring själva sjukdomen. Hon 

kunde mycket bättre än min läkare förklara exempelvis om vad som hände i kroppen med 

cytostatikan” 

 

Kroppen förändras 

Till följd av bröstcancer upplever kvinnor det jobbigt med de kroppsliga förändringar som de 

drabbas av. Eftersom håret och brösten speglar den kvinnliga sexualiteten upplever de sig leva 

i en stympad kropp där deras kvinnlighet har fråntagits dem. 

 

 

Håret ramlar av 

Håravfall var en ansträngande och jobbig situation för kvinnorna. När kroppen förändrades 

och påverkade kvinnans utseende så mycket var de beredda på att rädda sitt hår även om det 

också skulle kunna medföra risker. Dock var peruk ett sätt för många kvinnor att dölja sitt 

håravfall men även sin cancer.  



 

 
12 

”Att tappa håret var hemskt, värre än allt annat. Jag försökte hitta utvägar för att slippa ta 

cytostatika, men successivt insåg jag att det som var bäst för mig skulle innebära att håret 

ramlade av” 

Det kunde medföra många komplimanger från personer i deras omgivning som tyckte att de 

var modiga som vågade göra så stora förändringar med sitt utseende, det kunde även upplevas 

som en rolig erfarenhet att få chansen att byta frisyr ofta, eftersom kvinnorna nu hade peruk 

istället för sitt vanliga hår.  Det kunde även vara påfrestande när personer gav komplimanger 

för deras utseende när de egentligen inte hade någon aning om vad som försiggick. Det var 

även vanligt att kvinnorna fick lockigt hår på grund av cytostatikan vilket kunde chocka 

kvinnorna då det tidigare haft rakt hår. 

 

En stympad kropp 

Det fanns olika uppfattningar om hur kvinnorna upplevde att deras kroppar hade förändrats 

utav behandlingarna. En del kvinnor tog det väldigt hårt och upplevde tanken av att bara få 

leva med ett bröst som fruktansvärt eftersom de upplevde sig som stympade. Andra kvinnor 

upplevde en lättnad, där det var skönt att få bort det onda som växte i kroppen utan att de 

kunde kontrollera det.  

”Att operera bort bröstet var oerhört jobbigt. Jag kunde knappt prata om det lång tid efteråt. 

Jag har alltid tyckt om min kropp och skulle aldrig komma på tanken att göra någon 

skönhetsoperation. Plötsligt satt man och diskuterade implantat och storlekar med en 

plastikkirurg” 

Trots att det fanns en känsla av lättnad av att bli av med tumören som växte till sig i kroppen, 

levde kvinnorna med funderingar över hur deras partner skulle uppfatta och reagera på deras 

nya kroppar. Det uppstod också starka känsloreaktioner som oro, ångest och rädsla där 

kvinnorna inte visste om de kunde leva och vänja sig med sin nya kropp. Andra oroade sig för 

vad omgivningen kring dem skulle tycka och tänka om en kvinna med bara ett bröst.  

Samlivet med partnern hade också påverkats efter sjukdomen och kvinnorna upplevde en 

frustration över situationen. Då kroppen genomgått stora förändringar hos dem var de inte 

säkra på om de skulle få tillbaka lusten igen. Andra vanliga känslor som dök upp var att 

kvinnorna upplevde att deras kvinnlighet hade fråntagits dem då det ena bröstet var 

bortopererad. Sättet för kvinnorna att hantera detta var att inte göra det allt för synligt eller 

helt enkelt dölja det helt från omgivningen.   

”Brösten är sannerligen inte vilken kroppsdel som helst! Det är en del av kvinnans identitet 

och sexualitet; den hör ihop med självkänsla, med känsla av att vara attraktiv, kort och gott: 

hela kvinnligheten” 
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Resultatsammanfattning 

Att drabbas av bröstcancer bidrog till stora förändringar hos kvinnorna, detta kunde vara allt 

från förändringar i det dagliga livet till kroppsliga förändringar. Starka känsloreaktioner 

framkom upp i form av rädsla, oro och ständig ångest. En del av kvinnorna upplevde ångest, 

oro och rädsla och frågade sig själva varför de hade drabbats av bröstcancer. Andra kvinnor 

uttryckte en stor rädsla för att lämna efter sig sin familj men även också för att få återfall efter 

friskförklaringen. Kontakt med sjukvården och informationen var en viktig faktor i 

hanteringen av bröstcancern hos kvinnorna. Dock upplevdes sjukvården som mindre 

intresserad efter att kvinnorna blivit friskförklarade vilket var svårt för dem. Många kvinnor 

blev också osäkra på sina kroppar då sjukdomen hade bidragit till fysiska förändringar vilket 

sedan påverkade samlivet med deras partner. Andra upplevde en lättnad över att få bort det 

onda. Såväl fysiskt som psykiskt lidande uppkom då kvinnorna upplevde att sjukvården dels 

glömde bort de efter friskförklaring men även också att en del av kvinnorna fick olika läkare 

vid varje besök vilket upplevdes jobbigt.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna självbiografistudie var att beskriva kvinnors erfarenheter av att drabbas av 

bröstcancer vid 40–55 års ålder. Metoden hade en kvalitativ ansats med en narrativ 

utgångspunkt. Datainsamlingen har genomförts utifrån fem självbiografier. Enligt Dahlborg-

Lyckhage (2012) är självbiografier lämpliga att använda sig av om upplevelser eller 

erfarenheter ska studeras. Genom att använda självbiografier resulterar det i en mer 

innehållsrik samt detaljerade data. Segesten (2012) menar att självbiografiska böcker utgår 

från författarens egna ord och tolkningar vilket resulterar i att trovärdigheten också ökas. Vid 

användning av självbiografiska böcker finns tillgång till primärkällan direkt vilket är viktigt 

då upplevelser studeras. Genom att använda sig av primärkällan leder det också till att 

resultatets tillförlitlighet stärks. I självbiografierna förekommer det också att en del av 

kvinnorna upplever att de har någon form av skyldighet till att hjälpa andra kvinnor som 

befinner sig i liknande situationer som läser boken. Dock kan detta medföra att vissa delar 

exkluderas eftersom det är den enskilda kvinnans upplevelse av sin situation som återberättas.  

Med tanke på studiens syfte kunde ett annat tillvägagångssätt också övervägts som 

exempelvis intervjuer. Fördelen med att använda sig av intervjuer vid en studie är att det går 

att ställa följdfrågor vid behov (Forsberg & Wengström, 2008). Nackdelen med intervjuer är 

att det tar mycket tid eftersom det oftast görs en pilotintervju samt att all insamlad data ska 

transkriberas. En pilotintervju innebär att göra en intervju inledningsvis där den elektroniska 

tekniken prövas och att en reflektion görs innan intervjun skall starta (Patel & Davison, 2003). 

Andra nackdelar med intervjuer är att de inte ger samma bredd vad gäller innehållet till 

skillnad från vad självbiografiska böcker ger. Intervjuer kan också leda till att viktig 

information utelämnas av kvinnorna när de exempelvis ska prata om personliga samt intima 

problem framför ett obekant ansikte. När intervjuer med ljudinspelning genomförs kan det 

påverka personens svar eftersom denne tänker igenom sitt svar. Detta kan leda till att 

spontana svar uteblir i intervjun. Resultaten i studien hade förmodligen sett annorlunda ut om 

intervjuer använts och istället för självbiografiska böcker. Ett annat tillvägagångsätt som 

studien kunde baserats på är granskning av vetenskapliga artiklar. Detta uteslöts dock 

eftersom syftet var att studera kvinnors erfarenheter och självbiografier ansågs vara mest 

lämpade.  

Det som dock kan upplevas som en svaghet är att studien har använt sig av få självbiografiska 

böcker där samtliga är hämtade från biblioteket i Göteborg och Lidköping. Anledningen till 

att fem självbiografier valdes var för att mer tid kunde avsättas för att gå igenom och granska 

självbiografierna ett flertal gånger. Enligt Patel och Davidson (2003) minimeras då risken för 

feltolkningar samt att analysen blir utförd på ett noggrant och korrekt sätt.  

Avgränsning av sökning på självbiografiska böcker gjordes utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier. Böcker som var skrivna på andra språk än svenska exkluderades direkt. 

Detta kan upplevas som en nackdel eftersom risken kan vara att viktiga självbiografier väljs 

bort. Fördelen med endast svenskspråkiga böcker är att det finns en liten risk för feltolkningar 

jämfört med böcker på andra språk som då måste översättas. Böckerna var tvungna att vara 

skrivna eller återberättade av kvinnor som har eller haft bröstcancer tidigare, detta för att 

besvara studiens syfte. 
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Självbiografierna skulle vara utgivna senare än år 2000 vilket kan ha både för- och nackdelar 

såsom att värdefulla erfarenheter exkluderats. En fördel med att välja nya böcker är att 

kvinnornas erfarenheter bygger på senaste behandlingsmetoder. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att en studies trovärdighet ökar om den nyss är gjord, för att på så sätt tillämpa 

kunskapen i sjukvården. Sökningen gav ett resultat på många böcker som var skrivna före år 

2000, vilket resulterade i att mycket material blev exkluderat. Det kan dock vara en fördel att 

hålla sig till så nya data som möjligt.  

Analysen av texterna i självbiografierna gjordes utifrån Dahlborg-Lyckhage (2012) som 

beskriver narrativ analysmetod. När tillvägagångsättet visas noggrant i varje fas i 

analysarbetet stärks även tillförlitligheten gällande resultatet i studien Enligt Graneheim och 

Lundman (2012) innebär överförbarhet om resultatet som framkommit är överförbart till 

andra grupper och situationer. Denna studie utgår ifrån en kvalitativ ansats och det är endast 

läsaren som kan bedöma om resultaten kan anses överförbart till den egna verksamheten eller 

inte.   

Resultatdiskussion 

Resultatet tydliggör att kvinnor är i behov av stöd vid ett cancerbesked. Vid beskedet om 

bröstcancer upplever många kvinnor det svårt och jobbigt att förklara sin situation för sina 

vänner eller familj. Detta bidrar istället till att vissa kvinnor blir nedstämda och bestämmer sig 

för att hålla allting för sig själv. Att hålla allting för sig själv kan leda till isolering som är 

psykiskt påfrestande vilket kan leda till att arbetskollegor, vänner eller familj börjar oroa sig 

(Fisher & O´Connor, 2012; Strang et al., 2004).  

Kvinnor som drabbas av bröstcancer kan uppleva det som mycket känsloladdat vilket innebär 

att kvinnorna är i behov av stöd. Stödet kan ges av sjuksköterskan på sjukhuset eller av 

anhöriga till den drabbade. Beroende på var kvinnorna befinner sig i sjukdomsförloppet kan 

behovet av stöd också vara olika. En del kvinnor upplever att de oftast är svårt att be om hjälp 

eftersom de vill klara sig själva på egen hand. Även Cappiello, Cunningham, Knobf och 

Erdos (2007) samt Strang et al. (2004) menar att kvinnor är vana vid att klara sig själva och 

att det är ovant att be om hjälp från andra. Relationer och möten med andra människor kan 

vara avgörande för lindrandet (Arman, 2003). Kvinnorna som är i en tuff period där allt ser 

mörkt ut kan vända sin situation med hjälp av relationer och möten med andra till att nytt ljus 

tänds och en ny mening med livet kan då uppstå. Det kan även ge motsatt effekt där de som 

står en närmast tar ett steg tillbaka. Kvinnorna blir ensam i sitt lidande och de måste bearbeta 

detta också. Enligt Eriksson (2015) kan det handla om att sjuksköterskor och kvinnor har en 

delad uppfattning om vad god omvårdnad innebär. Detta kan bidra till att kvinnor upplever 

utebliven omvårdnad vilket kan leda till känslor som kränkt värdighet som kan skapa ett 

vårdlidande. Sjuksköterskor ska lindra onödigt lidande för att en god livskvalité ska uppnås 

(Eriksson, 2015). Eriksson (2015) beskriver också att lidande som inte går att eliminera men 

går att lindra. Detta innebär att kvinnor behöver uppleva stöd och känna sig respekterade. 

Lindra lidande innebär att inte kränka eller fördöma utan att bidra med det som kvinnor 

upplever som behövligt och viktigt som respekt, stöd och värdighet. För att sjuksköterskor ska 

kunna stödja krävs att sjuksköterskor skapar sig en uppfattning om kvinnors subjektiva 

relation till sig själva.  
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Resultaten visar också hur svår övergången från att vara sjuk till att bli friskförklarad är. 

Kvinnorna upplever sig bortglömda av sjukvårdspersonalen efter att de friskförklarats. 

Sjukvårdspersonalen slutar med den regelbundna kontakten med kvinnorna vilket bidrog till 

att de fick olika känslor så som osäkerhet. Anledningen till att kvinnorna ville ha en fortsatt 

kontakt med sjukvårdspersonal är som en bekräftelse på att behandlingen har gått som 

planerat. Allen, Savadatti och Gurmankin Levy (2009) menar att kvinnor upplever sig 

övergivna och att den trygghet som finns helt plötsligt har försvunnit. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) uppnås en god vårdrelation genom att det finns en respekt mellan 

sjuksköterska och patient men även att den baseras på en grund av integritet och närhet.  

Kvinnorna kan uppleva att läkaren inte ger tillräckligt med stöd vilket kan skapa ett 

vårdlidande. De upplever ignorans på sina frågor då deras ansvariga läkare inte har tid att 

besvara dem. Tanken att inte ha en fast punkt vid återbesöken på sjukhuset upplevs som 

frustrerande då kvinnorna är tvungna att återberätta sina problem. De kan då känna sig 

förvirrade och ensamma vilket kan vara en bidragande faktor till depressiva tankar (Kovero & 

Tykkä, 2002; Halkett et al., 2007). Detta kan bero på bland annat att de har en oavbruten 

kontakt med sjukvården under en längre tid, vilket blir deras vardag och trygghet under deras 

cancerbehandling. Att sedan gå från en oavbruten kontakt till ett återbesök då och då upplevs 

för många som oerhört jobbigt. Det var inte bara den uteblivna kontakten som skapar ett 

lidande hos kvinnorna utan det är även att tonen blir förändrad hos sjukvårdspersonalen. 

Allen, Savadatti och Gurmankin (2009) menar att sjukvårdspersonal inte är lika vänliga och 

förstående efter att kvinnor blivit friskförklarade. Arman (2003) menar att detta kan undvikas 

genom att sjukvårdspersonal visar intresse för kvinnornas känslor och tankar genom att vara 

närvarande i mötet. Det innebär att erhålla förståelse för människan som helhet, att både i ord 

och handling visa att det finns en medvetenhet om att kropp, själ och ande har ett samspel 

både under sjukdomen men även under tiden som kvinnorna blir friska.  

Kvinnor upplever även ett lidande på grund av bristande intresse. På grund av bristande 

intresse upplever kvinnor att det även bidrar till ofullständig information angående behandling 

men även bristfällig kommunikation mellan de olika professioner. Allen, Savadatti och 

Gurmankin (2009) samt Cappiello et al. (2007) anger också att det skapas en oroskänsla hos 

kvinnorna och de känner sig utlämnade och missnöjda med vårdens sätt att hantera dem som 

patienter. När en patient söker vård söker den för sig själv som en hel person (Arman, 2003).  

Om person inte blir sedd, mottagen eller bekräftad leder det till ett lidande som vården 

förorsakat, ett vårdlidande. Att inte se den vård som kvinnor är i behov av ger känslor som 

skam, besvikelse och en förlorad värdighet. Om vården istället ser det lidande som patient bär 

med sig kan det ge som ett bevis för patienten om det goda som i sin tur inger hopp för 

lindring av lidandet. 

Resultaten tydliggör att kroppen kan förändras när kvinnor drabbas av bröstcancer. Kvinnor 

har starka känsloreaktioner som ångest till följd av kroppsliga förändringar. Det finns även 

delade åsikter om hur kvinnor upplever sin nya kropp. En del tar de på ett bra sätt medan 

andra upplever det tufft. Till följd av kroppsliga förändringar börjar vissa kvinnor också 

fundera över hur deras makar uppfattar deras kroppar. Landmark, Strandmark och Wahl, 

(2001) men också Elmir, Jackson, Beale och Schmeid, (2010) konstaterar att kvinnor inte 

upplever sig lika attraktiva till sina partner på grund av faktorer som håravfall eller att de bara 

lever med ett bröst.  

 

Av resultaten framkommer att kvinnor som genomgår en operation och därmed förlorar ett 
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bröst till följd av cancern upplever att de förlorar en del av sig själva. Det är inte bara en 

känsla av fysisk förlust utan även en förlust av sin kvinnlighet och sin sexualitet (Boehmke & 

Dickersson, 2006; Halkett et al., 2007; Lackey, Gates & Brown, 2001). Detta lever kvar hos 

kvinnorna hela livet och för många symboliserar just bröst och långt hår kvinnan. Följder som 

kommer med cancern så som håravfall eller ett bortopererat bröst kan leda till att kvinnor 

upplever sig okvinnlig.  

Det finns även starka känsloreaktioner i samband med kroppsliga förändringar som är en följd 

av olika behandlingar. En del kvinnor upplever en lättnad över att få bort det onda medan 

andra upplever det mycket jobbigt att förlora ett bröst eller sitt hår. Beroende på var kvinnor 

befinner sig i sin sjukdom tar de förändringar på olika sätt. Fysiska förändringar ger en 

påverkan på hela identiteten hos kvinnor vilket är i linje med en studie av McCann, Illinworth 

et al. (2009) som menar att kroppsliga förändringar bidrog till minskad självkänsla och 

identitet. En del kvinnor upplever det påfrestande att vistas ute bland folk då de var rädda för 

vad andra skulle tycka och tänka om dem. 

Socialt stöd av närstående, vänner och kollegor vid ett cancerbesked är viktigt för drabbade 

kvinnor. Flera familjemedlemmar var inte medvetna om cancerbeskedet eftersom kvinnor 

upplever att de inte vill skapa något lidande för familjen (Landmark & Wahl, 2002). 

Landmark, Strandmark och Wahl (2002) beskriver att socialt stöd hos kvinnor har en 

påverkan när det kommer till att bekämpa sjukdomen, viljan att leva och övervinna 

sjukdomen blir en stor kamp när kvinnors existens blir hotad. Detta är viktigt att 

sjuksköterskor är uppmärksamma då närstående är betydelsefulla i det sociala stödet.   

Att drabbas av bröstcancer upplevs olika bland kvinnor. För att sjuksköterskor skall kunna få 

förståelse för sjukdomsupplevelsen är det viktigt att de har en helhetssyn på patienten och inte 

bara ser det medicinska perspektivet. Genom att ha en helhetssyn på patienten bidrar det till 

att sjuksköterskor kan identifiera faktorer som hindrar dem att uppleva välbefinnande. Det 

kan även ge en möjlighet till att patienten blir delaktig i sin egen vård (Birkler, 2007). Frågor 

som inte blir besvarade skapar oro och ett vårdlidande, vilket kan förbättras med mer 

information, stöd och kunskap från sjukvårdspersonalen. Bristande information och stöd kan 

generera känslor som oro och rädsla (Dragesten, Lindström & Underlid, 2009). 

Sjuksköterskor har en viktig roll att erhålla kvinnor som drabbas av bröstcancer bra och 

tillräcklig information gällande omvårdnad och behandling för att öka välbefinnandet. Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska information ges individuellt som är anpassat 

till varje enskild patient. Det innebär att det inte går att generalisera och förmedla information 

på samma sätt för varje patient.   

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om kvinnors erfarenheter av att drabbas av 

bröstcancer vid 40–55 års ålder. Av resultatet framgår att kvinnorna framförallt upplever 

behov av stöd vid ett cancerbesked. Kvinnor upplever det svårt att förmedla besked, bristande 

information men också att sjukvårdspersonal och närstående bryr sig. Kvinnorna känner sig 

lämnade och övergivna efter friskförklaringen. Kroppen förändras genom att håret ramlar av 

och en stympad kropp efter ett bortopererat bröst.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultaten kan ge en ökad förståelse för kvinnors erfarenheter av sin tid från 

bröstcancerbeskedet till friskförklaring, men även tiden efter. Det kan även ge en större 

förståelse för vikten av uppföljningssamtal efter att kvinnorna blivit friskförklarade men även 

vikten av att kontinuerligt boka in kvinnorna på återbesök till en och samma läkare eller 

sjuksköterska om möjlighet finns. Eftersom många även drabbas av depressiva tankar bör 

sjukvården ta ett större ansvar efter att kvinnorna blir friskförklarade eftersom andra 

svårigheter och prövningar uppkommer i form av att återgå till vardagen. Eftersom 

bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen som ställs bland kvinnor behöver 

sjuksköterskor god kunskap om deras erfarenhet av sjukdomen och vad den medför. 

Resultatet visar att kvinnorna är i behov av stöd och individuellt anpassad information från 

vårdpersonal och skulle detta ges i större utsträckning hade kvinnornas erfarenheter blivit 

annorlunda och mer positiv. Kvinnorna borde även få en kontaktperson som de kan vända sig 

till för att få det stöd och den information som de behöver för att öka välbefinnandet och 

minska risken för vårdlidande. Förhoppningsvis kan studiens resultat ge en ökad förståelse för 

kvinnors erfarenheter av att drabbas av bröstcancer. Fortsatt forskning kring kvinnors 

erfarenhet behövs eftersom utvecklingen av behandlingsmetoder ständigt går framåt. Det hade 

även varit intressant med en studie kring anhörigas erfarenheter kring bröstcancer då 

kvinnorna själva upplever sig osäkra på vad deras partner ska tänka om deras kroppar efter till 

exempel en operation.  
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