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Sammanfattning    
Varje år ställs cirka 7000 bröstcancerdiagnoser i Sverige. Att drabbas av bröstcancer är 
för de flesta kvinnor en mycket chockartad upplevelse. Det som tidigare tagits förgivet 
är inte längre självklart och många upplever en total förändring av livssituationen. Att 
drabbas av bröstcancer kan också innebära att kroppen förändras och detta kan leda till 
känslor av vara främmande för sin egen kropp. Allt detta ger upphov till mycket lidande 
hos den drabbade kvinnan. Det är därför mycket viktigt att sjuksköterskan kan bemöta 
dessa kvinnor på ett individuellt sätt för att på så sätt minska lidandet. Syftet med 
studien är att beskriva tankar och känslor hos kvinnor som drabbats av bröstcancer och 
hur de upplever och hanterar sin livssituation. I denna studie används en kvalitativ 
ansats eftersom syftet med studien är att beskriva kvinnornas upplevelser. Resultatet 
utgår från tre självbiografier och innehåller sex teman: att tappa kontrollen, att känna 
sig främmande för sin kropp, att uppleva livet som ändligt, att leva med ständig oro, att 
söka gemenskap och att känna sig övergiven. Diskussionen har delats in i två 
underrubriker, metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen resonerar 
författarna kring valet av metod och varför självbiografier valdes. I resultatdiskussionen 
kopplas resultatet ihop med kvalitativ forskning inom området och författarna tar upp 
egna reflektioner. Det diskuteras kring vikten av en god vårdrelation eftersom det 
framkommer att många kvinnor känner sig övergivna av sjukvården och att de lämnas 
ensamma med svåra beslut. 
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INLEDNING 
 

 
Om man tänker efter är det egentligen rätt märkligt att en liten mjuk 
knöl, inte större än en valnöt och inte ens öm, kan vända upp och ned 
på resten av livet så att döden som förr var längst där borta i periferin 
någonstans plötsligt befinner sig allra närmast och överskuggar allt 
annat. Utan att vara ett dugg sjuk, utan att ens ha ont någonstans, 
skall man plötsligt opereras och utsättas för de mest horribla 
medicinska behandlingar. Och allt detta bara för läkarna påstår sig 
veta att annars dör man! (Ullenius, 1996, s. 14).  

 
Dessa ord är skrivna av Agneta som vid 42 års ålder drabbades av bröstcancer. Var 
tionde kvinna kommer någon gång under sin livstid drabbas av denna sjukdom. Det är 
en av de stora folksjukdomarna i vårt land och antalet kvinnor som får diagnosen 
förväntas öka i takt med en allt äldre befolkning. Ämnet bröstcancer är aktuellt för 
många människor, de flesta av oss känner eller vet om någon som drabbats av denna 
sjukdom. 
 
Vårt intresse för cancerdrabbade patienter väcktes i mitten av vår 
sjuksköterskeutbildning när vi under de verksamhetsförlagda studierna kom i kontakt 
med denna patientgrupp. Att drabbas och även leva med cancer var en omvälvande 
upplevelse för dessa patienter vars livssituation nu blev helt förändrad. Denna 
upplevelse var något vi ville ha mer kunskap om. Vi har valt att inrikta oss på 
bröstcancer dels för att det är så vanligt förekommande i hälso- och sjukvården men 
också för att det är en så bred sjukdom som kan ses utifrån många olika aspekter. 
Allmänsjuksköterskan kommer med stor sannolikhet att vårda dessa kvinnor. Att möta 
en kvinna som har eller har haft bröstcancer ställer krav på sjuksköterskans förmåga till 
en helhetssyn där kropp och själ integreras. Vi kommer att utgå från ett 
livsvärldsperspektiv med fokus på den enskilda kvinnans upplevelser. För att få en 
helhetsbild av vad det innebär att drabbas av denna sjukdom kommer vi att beskriva 
kvinnornas upplevelser genom hela sjukdomsförloppet. Vi hoppas med hjälp av denna 
kunskap få en ökad förståelse för hur dessa kvinnor upplever sin livssituation för att på 
så sätt kunna bemöta dem på ett bra sätt.  
 
BAKGRUND 

Bröstcancer  
Bröstcancer, cancer mammae, är kvinnans vanligaste cancerform. Drygt en fjärdedel av 
all cancer hos kvinnor är bröstcancer och varje år ställs cirka 7000 bröstcancerdiagnoser 
i Sverige. Det innebär att mellan 15 till 20 kvinnor insjuknar varje dag. Bröstcancer 
drabbar främst medelålders och äldre kvinnor, endast mindre än fem procent är under 40 
år. Det finns olika former av bröstcancer men vanligast är att cancer uppstår i 
mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer. Cancern kan också uppstå i 
mjölkkörtlarna och kallas då lobulär cancer. De cancerceller som uppstår i bröstet kan 
växa olika snabbt. Hos vissa kvinnor växer bröstcancern mycket långsamt men det finns 
också kvinnor som drabbas av snabbväxande cancer. Prognosen vid bröstcancer beror 
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bland annat på i vilket stadium tumören befinner sig, hur elakartade cancercellerna är, 
samt om cancercellerna har spridit sig till andra delar av kroppen. Chansen att bli botad 
från bröstcancer har ökat de senaste åren tack vare nya behandlingsmetoder och på 
grund av att många fall upptäcks i ett tidigt skede. Vad som orsakar bröstcancer vet man 
inte exakt, men sannolikt uppstår sjukdomen i ett samspel av olika faktorer. Dessa 
faktorer kan vara hormonella, yttre miljöfaktorer samt arvsanlag (Cancerfonden, 2008).  
 
Diagnos och behandling 
Diagnostisering av bröstcancer sker idag enligt riktlinjer som kallas trippeldiagnostik. 
Detta innebär att diagnosen ställs med hjälp av tre undersökningsmetoder som innebär 
klinisk undersökning av bröstet, mammografi och cellprov som tas med en tunn nål.  
Om en av dessa tre undersökningar inger misstanke om cancer tas en kirurgisk biopsi 
från bröstet (Almås, 2002).  
 
Bröstcancer behandlas främst med kirurgi. Om tumören är mindre än 3-4 cm kan så 
kallad bröstbevarande kirurgi bli aktuell. Vid denna operation avlägsnas själva tumören 
tillsammans med angränsande vävnad. Vanligtvis avlägsnas också lymfkörtlar i 
armhålan, en så kallad axillutrymning. I vissa fall måste hela bröstet avlägsnas och detta 
kallas för en mastektomi. Denna operation används när området med förstadium till 
cancer är utbrett (Almås, 2002). Förutom kirurgi används oftast tilläggsbehandling så 
som strålbehandling, hormonbehandling eller cytostatikabehandling för att förhindra att 
cancern kommer tillbaka. Alla kvinnor som opererats för bröstcancer har rätt att 
kostnadsfritt få en bröstprotes. Vissa kvinnor som opererat bort hela bröstet väljer även 
att genomgå en bröstrekonstruktion som är en plastikkirurgisk operation som görs i flera 
omgångar och påbörjas cirka ett år efter bröstcanceroperationen (Cancerfonden, 2008). 
 

Att drabbas av cancer 
Att drabbas av cancer är för de flesta människor en chockartad upplevelse. Enligt 
Johnson och Klein (1994) kan det uppstå känslor av bedövning, vild skräck eller 
förlamning. Hos somliga varar dessa känslor i timmar, hos andra i dagar eller veckor. 
Det som tidigare tagits förgivet är inte längre självklart och många upplever en känsla 
av att tappa kontrollen. De flesta människor upplever cancer som en sjukdom som 
drabbar andra, inte dem själva. Att drabbas av cancer kan även ge upphov till olika slags 
rädsla. Rädsla för själva cancern, den sjukdom som ofta betraktas som den mest 
fruktade av alla, men också rädsla för det okända, rädsla för döden. Cancer betraktas av 
många som en mycket hotfull sjukdom som endast sprider sig och leder till att livet tar 
slut. Tidigare forskning visar att bröstcancer kan väcka många existentiella frågor så 
som ”vad är meningen med sjukdomen?” och ”varför just jag?”. Kvinnorna i en studie 
gjord av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm & Hamrin (2002) beskriver att bröstcancern 
förändrat deras livssituation, deras syn på livet, deras relation med sig själva, med den 
egna kroppen och med omvärlden. Inget blir någonsin som tidigare och sjukdomen har 
fått den mest framträdande rollen i deras livsvärld. Utifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv är livsvärlden den värld som vi dagligen lever i och upplever med våra 
kroppar (Wiklund, 2003). En annan studie av Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin 
(2001) beskriver att en majoritet av kvinnorna i studien upplever att sjukdomen trots allt 
givit dem en mer positiv syn på livet och att livet nu fått ett djupare värde. En av 
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kvinnorna beskriver hur hon efter diagnosen lärt sig att ta varje dag som den kommer 
och lärt sig att uppskatta livets småsaker. En annan studie, gjord av Landmark och Wahl 
(2002) visar dock att kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer har svårt att se en 
framtid. Livet har nu blivit en kamp för att överleva. Enligt Johnson & Klein (1994) 
måste människor med cancer lära sig leva med det faktum att de troligen aldrig kommer 
att uppleva sig som helt botade. När behandlingen är avslutad och alla symtom 
försvunnit är oron för möjligheten av ett återfall ständigt närvarande.   
 

Att uppleva lidande 
Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv kan lidande inte lokaliseras till någon speciell 
dimension utan berör hela människan och vår upplevelse av oss själva i världen. 
Wiklund (2003) beskriver att det finns tre sorters lidande. Ett utav dessa är 
sjukdomslidande där lidande uppstår som följd av de symtom och de problem som 
sjukdomen ger upphov till. Detta kan leda till känslor av att vara begränsad och en 
oförmåga att genomföra de aktiviteter som förknippas med ett fullgott liv. Det andra 
lidandet som Wiklund (2003) beskriver är vårdlidande. Detta lidande uppstår på grund 
av bristande vård eller behandling. Det kan handla om utebliven medicinering eller att 
vårdaren inte lyssnar på patientens beskrivning av sina symtom. Det tredje lidandet 
kallas för livslidande. Livslidandet berör hela människans liv och sin hållning till sig 
själv och sin verklighet. Medan sjukdomslidandet är mer knutet till symtomen av 
sjukdomen och dess begränsningar hänger livslidandet samman med människans hela 
existens. Livslidandet kan vara mer eller mindre tydligt i människans liv men blir ofta 
mer påtagligt då en människa blir sjuk. Livslidandet kan liknas vid det som Strang, 
Strang, Hultborn & Arnér (2004) beskriver som existentiellt lidande och som kopplas 
till känslor av isolering och ensamhet, sökandet efter mening, rädsla för döden och 
tankar kring vad som händer när livet tar slut. När en människa lider blir begäret efter 
det andliga mer påtagligt och i mötet med sjukdom, lidande eller död väcks det hos 
människan existentiella frågor och tankar (Wiklund, 2003). Tidigare forskning av 
Arman et al. (2002) visar att kvinnor som drabbats av bröstcancer upplever lidande på 
många olika sätt. Kvinnorna i deras studie beskriver att de upplever ett så kallat dubbelt 
lidande. Detta innebär att de vill skydda sin familj från det egna lidandet och oron 
genom att bygga upp en fasad av att vara starka och modiga trots att de egentligen 
känner oro och sorg över att ha drabbats av sjukdomen. Att låtsas vara starka fast de 
inombords känner sig mycket svaga och bräckliga upplever kvinnorna i studien som ett 
dubbelt lidande. 
 
Att uppleva förändring av kroppen 
I de flesta kulturer förknippas kvinnobröstet med kvinnlig sexualitet. Kvinnors 
uppfattning av sig själva som sexuella varelser hänger intimt samman med brösten. Det 
innebär att många kvinnor upplever en förlust av den sexuella identiteten i samband 
med en mastektomi. För många kvinnor är även bröstet en symbol för modersrollen, 
vilken också påverkas vid förlust av ett bröst (Johnson & Klein, 1994).  Efter en 
mastektomi upplever många kvinnor att de inte längre är sexuellt tilldragande och 
genomgår till följd av detta en sexuell kris. Tidigare forskning visar att upplevelsen av 
att förlora ett bröst påverkar kvinnans upplevelse och förståelse av sin egen kropp och 
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hennes relation till andra människor. Att förlora ett bröst påverkar kvinnans självbild 
och upplevelsen av den kvinnliga identiteten (Landmark & Wahl, 2002).  
 
När kroppen förändras i samband med sjukdom eller skada, förändras människans 
upplevelse av sig själv och hennes tillgång till världen. Sjukdom kan leda till känslor av 
att vara främmande för sin egen kropp och att uppleva världen på ett nytt sätt. Utifrån 
ett vårdvetenskapligt perspektiv talar man om den subjektiva kroppen som människans 
säte både för identiteten och de egna upplevelserna. Det går inte att skilja på 
människans kropp och själ utan vårdvetenskapen ser människan som en enhet av kropp, 
själ och ande (Wiklund, 2003).  
 
En vanlig biverkan vid cytostatikabehandling är håravfall. En studie visar att håravfall i 
samband med cytostatikabehandling kan förknippas med upplevelser av att känna sig 
mindre attraktiv, kvinnlig och att förlora sin sexualitet. Att dessutom förlora håret i en 
redan påfrestande situation är för många kvinnor mycket traumatiskt. Håravfall kan 
framkalla känslor som ilska, sorg, skam och rädsla för andra människors reaktioner. 
Många kvinnor anser till och med att håravfall är värre än att förlora ett bröst eftersom 
detta är mer synligt för andra, påverkar deras kvinnlighet och är en konstant påminnelse 
om deras cytostatikabehandling och sjukdom (Batchelor, 2001).  
 

Socialt stöd 
Tidigare forskning visar att sjukdomen har en stor inverkan på bröstcancerdrabbade 
kvinnors relationer. Bröstcancer sätter många relationer på prov. Kvinnor upplever att 
vissa relationer fördjupas men även att vissa relationer bryts upp. Den mest utsatta 
relationen är den som kvinnorna har med sin partner. Vissa kvinnor upplever att de har 
fått en mycket djupare relation där man numera ser varandras behov mer än tidigare, 
medan andra berättar att bröstcancern gjort att de och partnern nu gått skilda vägar 
(Arman et al., 2001). En annan studie gjord av Landmark, Strandmark & Wahl (2002) 
beskriver att många kvinnor upplever socialt stöd från nära vänner och familj som mest 
värdefullt. Stöd från barn och partner stärker kvinnornas vilja att leva vidare och 
besegra sjukdomen. Socialt stöd innebär för många kvinnor att veta att familjen är 
tillgänglig, att de inte är ensamma och att svåra beslut fattas tillsammans. Kvinnorna i 
deras studie konstaterar även att sympati och medlidande från omgivningen ger lättnad, 
trygghet och hjälp med att hantera bröstcancern. Många kvinnor upplever också sin 
sysselsättning såsom deras arbetsplats som en viktig och meningsfull faktor i samband 
med sjukdomen, inte bara ekonomiskt utan också som en meningsfull och social 
aktivitet i deras dagliga liv. Att möta andra kvinnor i samma situation anses också 
värdefullt. 
 
Landmark et. al (2002) beskriver att många kvinnor med bröstcancer upplever brist på 
socialt stöd, främst från sjukvården. Långa väntetider upplevs som ett stort problem och 
även bristen på kommunikation och information. Många kvinnor upplever att de lämnas 
ensamma med stora beslut utan tillräcklig information från sjukvården. Enligt en studie 
av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson (2004) upplever många kvinnor 
ett vårdlidande då de inte blir sedda som en unik och hel människa. Många upplever att 
vårdpersonalen inte ser människan som en helhet, utan endast utgår från att bota 
kroppen och inte själen.  
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PROBLEMFORMULERING 

Varje dag insjuknar mellan 15 och 20 kvinnor i bröstcancer. Drygt en fjärdedel av all 
cancer hos kvinnor är bröstcancer som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. 
Att drabbas av cancer kan ge upphov till olika slags rädsla. Rädsla för själva cancern, 
men också rädsla för döden och för återfall. Att få cancer kan rubba den grundläggande 
tilliten i tillvaron och leda till en kris. En kris kan väcka starka känslor av sorg, apati 
och förvirring. Den kroppsliga förändring som sker i samband med att förlora ett bröst 
och att tappa håret är för många kvinnor mycket traumatisk. Att drabbas av bröstcancer 
innebär mycket lidande för kvinnan. Det är därför viktigt att som sjuksköterska kunna 
bemöta dessa kvinnor på ett individuellt sätt. Genom ökad kunskap om hur dessa 
kvinnor upplever sin livsvärld kan sjuksköterskan stötta och på så sätt minska lidandet 
hos denna patientgrupp.   
 
SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva tankar och känslor hos kvinnor som drabbats av 
bröstcancer och hur de upplever och hanterar sin livssituation.  
 
METOD 

I denna studie används en kvalitativ ansats eftersom syftet med studien är att beskriva 
kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. En kvalitativ ansats innebär enligt 
Friberg (2006) att undersöka ett fenomens egenskaper, vilka innebörder människor 
lägger i detta och vilken mening fenomenet har för människor. Författarna hade en 
önskan om en djupare inblick i kvinnornas upplevelser, därför valdes själbiografier att 
ligga till grund för analysen. Resultatet utgår från ett livsvärldsperspektiv och bygger på 
en analysgång beskriven av Dahlberg (1997) som innebär att analysen består av tre 
faser. I den första fasen får författaren en första förståelse av texten som ska analyseras. 
Därefter analyseras texten, de meningsbärande enheterna tas ut och kodas. En 
meningsenhet är enligt Graneheim & Lundman (2003) en konstellation av ord eller 
uttryck som har samma innebörd. I den tredje fasen bildas nya teman och kategorier och 
därmed har en ny helhet skapats.  

 
Datainsamling och urval 
Datainsamlingen utgörs av tre självbiografier skrivna av kvinnor som fått diagnosen 
bröstcancer, böckerna är markerade med * i referenslistan. De söktes fram via 
bibliotekskatalogen, Högskolan i Borås med sökorden bröstcancer och självbiografi och 
det resulterade i 85 träffar. Först valdes fem stycken biografier ut. Böckerna valdes 
utifrån kriterierna att de skall vara skrivna av skandinaviska, helst svenska kvinnor och 
innehålla kvinnans egen upplevelse av att drabbas av bröstcancer. Efter att ha fått en 
översikt av de fem böckerna valdes två stycken bort. Dessa valdes bort på grund av att 
de inte stämde överens med studiens problemformulering och syfte. Till slut valdes tre 
biografier att ingå i studien. Dessa valdes på grund utav att de alla utgår från den 
enskilda kvinnans upplevelser och på ett gripande sätt beskriver deras tankar och 

 5



känslor. Den första valda biografin är skriven av Greta-Lis Krokfors-Lindsjö (2000) och 
är på 110 sidor. Hon drabbades av bröstcancer vid 65 årsålder och berättar i sin bok om 
sina upplevelser kring behandlingen, rehabiliteringen, reaktioner från människor i 
hennes omgivning och hur hon hanterade den nya livssituationen. Den andra biografin 
är skriven av Agneta Ullenius (1996) och är på 204 sidor. Agneta var 42 år när hon fick 
bröstcancer. I sin bok skildrar hon sin resa genom hela sjukdomsförloppet och hur hon 
pendlade mellan hopp och förtvivlan. Den sista valda biografin är skriven av Ingegerd 
Wachtmeister (1997) och är på 214 sidor och innehåller författarens upplevelser och 
känslor i samband med sjukdomen. Ingegerd fick bröstcancer vid 46 års ålder.  

 
Dataanalys 
Analysen genomfördes med hjälp av de tre faserna beskrivna av Dahlberg (1997). I den 
första fasen lästes biografierna igenom av båda författarna för att få en första förståelse 
och ett första helhetsintryck. Här gjordes ingen djupare analys och ett så öppet 
förhållningssätt som möjligt användes. Biografierna lästes igenom upprepade gånger 
tills de kändes bekanta och kunde återberättas. Därefter inleddes nästa fas.   
 
I fas två började själva analysen av texten som gjordes tillsammans av båda författarna. 
För att kunna urskilja de meningsbärande delarna som byggde upp texten markerades 
dessa i biografierna och kodades. Därefter fördes koderna samman utifrån likheter och 
på så sätt kunde mönster av uppfattningar och innebörder växa fram. För att få en 
översikt över koderna skrevs dessa upp på olika papper. De meningar som kunde 
användas som citat skrevs upp på ett separat papper. 
   
I den tredje fasen bildades nya teman utifrån den översikt som byggts upp i fas två. 
Teman skapades med stöd av syfte och problemformulering. Slutligen bildades sex 
teman med tillhörande subteman. Citat presenteras under varje tema.   
 

RESULTAT 

Här beskrivs kvinnornas tankar och känslor och hur de upplevde och hanterade sin 
livssituation i samband med att de drabbades av bröstcancer. Resultatet består av sex 
teman med tillhörande subteman. (Se tabell 1) 
 
Tabell 1. Redovisning av teman och subteman 
TEMAN OCH SUBTEMAN 

Att tappa kontrollen 
- att drabbas av det ofattbara 
 
Att känna sig främmande för sin kropp 

Att uppleva livet som ändligt 
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Att leva med ständig oro 
- oro för att kroppen skall svika  
- oro för behandlingens verkan 
Att söka gemenskap 
- behov av stöd 

Att känna sig övergiven 

 
Att tappa kontrollen 
Att drabbas av bröstcancer innebar för Agneta, Ingegerd och Greta-Lis en känsla av att 
tappa kontrollen. Att tappa kontrollen kan beskrivas som en känsla av overklighet och 
att inte ha någon kontroll över sin kropp eller sitt eget liv. Denna känsla fanns med 
under hela sjukdomsperioden men upplevdes av kvinnorna starkast i väntan på provsvar 
och i samband med beskedet om bröstcancern. Ingegerd upplevde väntan på provsvaret 
som outhärdlig och inombords kände hon sig panikslagen. När hon sedan fick beskedet 
om att det var cancer kände hon sig fullständigt bedövad, som om hon befann sig i en 
dimma. Hon upplevde att hon tappade kontrollen över sitt eget liv (Ullenius, 1996; 
Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 2000). 
 
Chocken vid ett cancerbesked kan upplevas som att få ett slag i huvudet. Det kan 
innebära en känsla av att inte vara sig själv under de närmaste timmarna eller dagarna 
efteråt och en del upplever att det dröjer veckor eller månader innan de kan fungera som 
vanligt igen. Agneta beskriver att hon i samband med beskedet upplevde en förlamande 
skräck och hur hon pendlade mellan sorg och nattsvart förtvivlan (Ullenius, 1996). 

 
Provsvaret kommer på telefon, en förmiddag på jobbet, en vårdag som 
alla andra men en som jag aldrig skall glömma. Primär mammaecancer 
lyder beskedet. Det är så overkligt. Det händer inte, tänker jag. Det 
händer inte mig (Ullenius, 1996, s.16). 

 
Greta-Lis upplevde en stor sorg i samband med beskedet. Även hon upplevde känslor 
av att tappa kontrollen över sitt eget liv. För att orka kämpa och inte ge upp förträngde 
hon dessa känslor av sorg och rädsla. En tid efter behandlingen upplevde hon dock att 
dessa känslor hann i kapp henne (Krokfors-Lindsjö, 2000).  
 

En dag när jag läste igenom första delen av mitt manuskript, började jag 
plötsligt gråta. Jag insåg då, att jag troligen hade förträngt de känslor 
som jag haft strax efter diagnosen. Hur tufft jag än uppträdde och hur 
glad och positiv jag än försökte verka, när folk ringde till mig, låg det en 
tyngd över mitt bröst. Varje morgon när jag vaknade, var min sorg vaken 
före mig, och min första tanke var: Jag har cancer! (Krokfors-Lindsjö, 
2000, s. 105).  

 
Agneta, precis som Greta-Lis, upplevde känslan av att tappa kontrollen som 
återkommande även mot slutet av behandlingen. En sommardag mitt i 
cellgiftbehandlingen kom denna känsla plötsligt tillbaka och för en kort stund rasade allt 
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samman. Självömkan varvades med hopplöshet och sviktande framtidstro (Ullenius, 
1996). 
 

Tänk om jag inte klarar mig trots allt, om cancern kommer tillbaka och 
inte går att bota. Tänk om jag ändå är utvald till ett längre lidande. Det 
kanske är mening att jag skall dö innan jag blir gammal (Ullenius, 1996, 
s. 182).   

Att drabbas av det ofattbara 
Alla tre kvinnorna beskriver att de upplevde beskedet så ofattbart, från att ha känt sig 
helt friska till att plötsligt ha cancer, en livshotande sjukdom. Agneta beskriver hur 
cancerbeskedet kändes som en överrumplande och helt oförklarlig dödsdom. Innan 
upptäckten av knölen och cancerbeskedet kände hon sig precis lika frisk som vilken 
annan kvinna som helst. Någon nedbrytande sjukdomsprocess hade inte ännu hunnit 
inledas. Diagnosen blev därför värre än själva sjukdomen (Ullenius, 1996).  
 
Även Greta-Lis upplevde liknande känslor. Hon hade tre månader innan beskedet varit 
på mammografiundersökning och där fått veta att de inte kunde hitta någon förändring i 
bröstet. När hon upptäckte sin knöl blev hon först inte rädd utan trodde det var en 
ofarlig cysta eller en inflammerad körtel. Hon upplevde därför diagnosen som mycket 
oväntad (Krokfors-Lindsjö, 2000). 

 
Jag vet inte, om jag var chockad eller inte. Jag kan bara beskriva hur jag 
kände mig. När jag gick ut från mottagningen, började tårarna rinna. Jag 
kände en stor sorg. Ett ögonblick var det som att hela mitt liv hade 
försvunnit i en dimma. Jag tyckte, att allt var slut (Krokfors-Lindsjö, 
2000, s.11). 

 
Att känna sig främmande för sin kropp 
När kroppen förändras i samband med sjukdom kan känslor av att vara främmande inför 
sin egen kropp infinna sig. Det kan också innebära känslor av att kroppen har svikit och 
inte längre går att lita på. Gemensamt för kvinnorna var att de alla i samband med 
sjukdomen upplevde känslor av att kroppen svikit och att de inte längre kände igen sig 
själva. Agneta beskriver att när hon såg sig själv i spegeln så kände hon inte igen sin 
egen spegelbild, det var som att en annan kvinna tittade tillbaka på henne. Hon kände 
sig främmande för sig själv. Det tog lång tid för henne att acceptera tanken om att en del 
av hennes kropp var borta för alltid. Det bortopererade eller stympade bröstet gav 
kvinnornas självkänsla en allvarlig törn. Ingegerd upplevde en stor sorg efter 
operationen och hon hade svårt att acceptera att hennes kropp skulle vara förändrad för 
alltid (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 2000). 
 

När jag försiktigt lyfte bort kompressen, blev jag förfärad. Så långt 
snittet var, flera centimeter långt, och det såg rött och otäckt. Ett 
ingrepp i min kropp! Jag som hade väntat mig ett litet hoptejpat snitt. 
Den röda sårkanten äcklade mig. Jag kände mig smutsig ända inifrån 
(Wachtmeister, 1997, s.34). 
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Enligt Agneta är bröstet en del av kvinnans sexuella identitet och förändringen av 
kroppen gav henne starka mindervärdeskomplex. Hon var rädd för att inte längre kunna 
attrahera en man, att inte duga. Greta- Lis upplevde att hennes dåliga självkänsla bidrog 
till att hon under lång tid efter att hon opererat bort bröstet var aggressivt inställd till 
kvinnor som såg friska och attraktiva ut. Även Ingegerd upplevde känslor av 
avundsjuka då hon träffade friska och glada kvinnor. Hon beskriver hur hon samtidigt 
skämdes för sina tankar men att hon inte kunde låta bli. Hon upplevde att detta berodde 
på att hon kände sig annorlunda, att hennes upplevelse av omvärlden hade förändrats 
(Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 2000). 
 

Akta dig! Tänkte jag elakt, när jag såg någon med generös urringning och 
välsvarvade former. Det kan nog drabba dig också (Krokfors-Lindsjö, 
2000, s. 57). 
 
Något hade förändrats, inte bara i min kropp, utan i hela min tillvaro. Jag 
var annorlunda. Och mina upplevelser av omvärlden var annorlunda. 
Och jag förundrades över att allt runt omkring såg ut som precis som 
vanlig, som om ingenting hade hänt (Wachtmeister, 1997, s. 53).   

 
Agneta upplevde den fysiska smärtan i samband med operationen och 
bröstrekonstruktionen som jobbig och smärtsam. Det spände och bultade under 
operationsärret och det värkte ut i armhålan. Det gjorde att hon hade svårt att ta till sig 
det nya bröstet. Det nya bröstet kändes mycket främmande och ibland tvekade hon på 
om det var värt att genomgå en bröstrekonstruktion då det var så smärtsamt. Men för 
henne var alternativet att leva med ett bröst ett otänkbart alternativ. Hon upplevde också 
att samlivet påverkades då en känsla av att vara amputerad infann sig hos henne. Hon 
ansåg det oundvikligt, att det var omöjligt att känna lust i denna utsatta situation 
(Ullenius, 1996).  
 
Att känna sig främmande för sin kropp kan också kopplas till upplevelsen av att tappa 
håret. Gemensamt för både Agneta och Ingegerd var att de båda beskriver hur de 
våndades inför denna upplevelse. Håravfall var den allvarligaste biverkningen för 
kvinnorna. Detta berodde på att håret var en viktig del för självkänslan och deras friska 
identitet. De upplevde att de skulle känna sig mer sjuka om de tappade håret. Plötsligt 
skulle cancern bli synlig för andra och de hade svårt att identifiera sig med det nya 
utseendet. De skulle därmed känna sig ännu mer främmande inför sina egna kroppar. 
Tanken på att bli skallig av cellgiftsbehandlingen var enligt Agneta, liksom Ingegerd, 
ett förfärligt slag mot självkänslan. Ingegerd var till en början till och med beredd att 
avstå från behandlingen som skulle kunna rädda hennes liv. Hon beskriver att håret 
egentligen inte var livsviktigt i en normal situation, men att hon just då, i denna eländiga 
situation inte kunde tänka sig att tappa håret. Hon upplevde att det yttre skalet blev extra 
viktigt då hon kände sig så skör inombords (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997). 
 

Någonstans mellan andra och tredje behandlingen börjar jag tappa hår. 
Det faller loss i drivor. När jag borstar det, när jag tvättar det och om jag 
bara så mycket som tar på det ramlar hårstråna ut ur kalufsen. Värst är 
det i duschen; första hårtvätten då det händer är ren och skär mental 
tortyr. Jag samlar ihop en tuss stor som ett fågelbo från golvbrunnen. 
Tårarna flödar över mina duschvåta kinder (Ullenius, 1996, s. 125-126). 
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Skräckbilder far igenom huvudet. Rakade koncentrationslägerfångar. 
Skalliga små cancersjuka barn. Herregud! Och jag som hittills bara varit 
upptagen med att oroa mig för att dö. Skall jag nu behöva ha ångest över 
att tappa håret också? Mitt tjocka, snälla hår (Ullenius, 1996, s. 21).  

 
Att uppleva livet som ändligt 
Att uppleva livet som ändligt innebar för kvinnorna en osäkerhet inför framtiden, de 
kunde inte längre ta någonting för givet. Sjukdomen gjorde att kvinnorna blev medvetna 
om sin egen dödlighet. Nu handlade det inte längre om att man en gång ska dö, utan när. 
Att bli medveten om sin egen dödlighet ledde till en total omprövning av tillvaron och 
en omvärdering av relationer, karriär och allt som var viktigt i livet. Livet fick nu en ny 
vändning. För Agneta resulterade detta i en stark känsla av att vilja leva vidare, att inte 
låta sjukdomen ta över. Hon beskriver att hon inte var rädd för döden, snarare tvärtom, 
men att hon upplevde att hon var mitt i livet och inte ville dö innan hon kände att hon 
hade levt färdigt. Även Ingegerd upplevde samma känslor (Ullenius, 1996; 
Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 2000). 

 
Fast jag vill inte dö än. Det är för tidigt. Jag har så mycket ogjort. 
Framförallt vill jag fortsätta att vara mamma åt mina barn så länge de 
behöver mig. För deras skull måste jag helt enkelt få vara med ett tag till 
(Wachtmeister, 1997, s 58-59).  

 
Att bli medveten om sin dödlighet kan leda till att människan ser på livet med andra 
ögon. Agneta beskriver hur bröstcancern fick henne att uppskatta livet, att hon lärde sig 
glädjas åt varje dag (Ullenius, 1996). 
 

Bara för att resten av livet nu blir annorlunda behöver det inte bli sämre! 
Vi har lärt oss något av resan, om oss själva, om andra och om hur 
dyrbart själva livet är. För oss är det lättare att uppskatta de små sakerna 
i tillvaron, de som vi tidigare tog för givna precis som alla friska 
människor aningslöst gör (Ullenius, 1996, s. 201).   

 
Ingegerd upplevde att hon efter beskedet om bröstcancern såg sig själv som mer ödmjuk 
och tacksam för livet. Hon tog inte längre saker lika självklart utan levde här och nu. 
Hon beskriver cancertiden som en integrerad del utav henne, på gott och ont. Cancern 
blev för henne en utgångspunkt för förändring, omprövning och självrannsakan. Nu 
fanns inte längre tid för kompromisser och ingen tid till att skjuta upp viktiga 
avgöranden. Ur detta växte en ny styrka, en ny livskraft och något bättre, trots att det 
tog tid och var en lång process (Wachtmeister, 1997). 
 
En liknande upplevelse beskrivs även av Greta-Lis. Innan bröstcancern såg hon livet 
som oändligt och planerade framtiden som om hon vore odödlig. Efter beskedet om 
bröstcancern upplevde hon att döden kom henne närmre. Hon har efter diagnosen fått 
svårt att tänka framåt och lever därför en dag i sänder som om en framtid inte existerar 
(Krokfors-Lindsjö, 2000) 

 

 10



Det låter kanske konstigt, men det bekymrade mig inte heller. Jag 
tog dagen som den kom och var glad bara solen sken (Krokfors-
Lindsjö, 2000, s.104) 

 

Att leva med ständig oro 
Kvinnorna beskriver hur den nya livssituationen präglades av oro. Att leva med ständig 
oro var ett resultat av att inte kunna känna tillit till den egna kroppen. Oron för återfall 
fanns alltid närvarande i kvinnornas liv. Denna oro överskuggade allt annat i deras 
vardag. 

 

Oro för att kroppen skall svika 
De tre kvinnorna upplevde sig svikna av den egna kroppen då en cancertumör obemärkt 
kunnat växa utan deras vetskap. Detta gjorde att de kände en oro för att kroppen skulle 
svika på samma sätt igen. Ingegerd upplevde sig förrådd och sviken av den egna 
kroppen, en känsla av orättvist svek fanns hos henne. Agneta upplevde att det var och är 
omöjligt att slå bort rädslan för återfall. Hos varje cancerpatient ligger den där och 
ruvar. Efter behandlingen var avslutad kände hon sig inte alls så glad och upprymd som 
hon hoppats utan var mest uppfylld av att försöka hålla ångesten för återfall borta. Hon 
försökte intala sig själv och andra att hon inte oroade sig, men hon insåg att just detta 
var ett påtagligt tecken på oro (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 
2000). 
 

Det behövs bara en ny liten knöl, hur godartad den än må vara, för att 
återfallsångesten skall blossa upp igen. Varje liten hosta blir ett tecken på 
metastaser i lungan, varje liten oskyldig leverfläck är begynnande malignt 
melanom, ryggsmärtor betyder skelettcancer och minsta lilla magknip 
måste vara tarmcancer! (Ullenius, 1996, s 192). 
 
Om en cancercell obemärkt har kunnat växa en gång, vad är det som 
hindrar att det sker igen? Kan jag någonsin mer lita på min kropp? 
(Wachtmeister, 1997, s 59).  

 
När Ingegerd efter operationen fick reda på att cancern spridit sig till en av 
lymfkörtlarna blev hon rädd och förtvivlad. Hon hade varit så säker på att cancern inte 
hade hunnit sprida sig, att hon enkelt skulle kunna lägga den här tiden bakom sig. Hon 
var chockad och blev nu orolig för att cancern även spridit sig till andra delar av 
kroppen. Enligt Greta-Lis blir ingen som har eller har haft cancer någonsin fri från sin 
ångest och oro för återfall. Rädslan och oron finns där hela tiden (Wachtmeister, 1997; 
Krokfors-Lindsjö, 2000). 
 

Oro för behandlingens verkan 
Ingegerd beskriver hur hon upplevde oro och rädsla inför de cytostatikakurer som hon 
erbjöds som tilläggsbehandling efter operationen. Detta berodde på att hon var orolig 
inför att utsätta kroppen för dessa starka gifter. Mest orolig var hon för biverkningarna 
och hur hennes kropp skulle reagera. Då cytostatikabehandling kan vara 
cancerframkallande upplevdes denna behandling som ännu mer skrämmande. Till en 
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början vägrade hon ta emot behandlingen, men efter övertalning av läkaren ändrade hon 
sig (Wachtmeister, 1997). 

 
Ett halvt år med illamående och utan hår! Tanken är så obeskrivligt 
fasansfull att jag bara måste vägra. Skulle jag utsätta mig för detta, 
när jag inte ens är säker på att det finns en enda cancercell kvar i 
kroppen? Aldrig i livet! (Wachtmeister, 1997, s. 68-69)   

 
Oron för behandlingen fanns även hos Agneta. Hon beskriver att hon till en början 
fruktade cytostatikabehandling då hon hade hört talas om andra patienter som legat 
dubbelvikta över toalettstolen på grund av illamående efter att de fått behandlingen. 
Med dessa bilder i huvudet var det med rädsla som hon inledde behandlingen (Ullenius, 
1996).   
 
Gemensamt hos kvinnorna var också oron över att cytostatikabehandlingen inte skulle 
ta död på de eventuella cancerceller som fanns kvar efter operationen. Detta innebar oro 
och rädsla för att kroppen på detta sätt skulle svika dem igen och att de därmed skulle 
uppleva ett återfall av cancern (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 
2000). 

 
Att söka gemenskap 
Både Agneta, Greta-Lis och Ingegerd beskriver hur de på olika sätt lärde sig att hantera 
den nya livssituationen genom att träffa andra kvinnor i samma situation. De beskriver 
att det var något alldeles speciellt att få prata med någon som har varit med om precis 
samma sak, som visste exakt hur det kändes. De kunde genom att träffa andra i samma 
situation känna en stark samhörighet och gemenskap som de ansåg vara svår för 
utomstående att sätta sig in i. Ingegerd berättar om hur en resa till Furugårdens kursgård 
tillsammans med andra cancerdrabbade kvinnor blev ett viktigt inslag i hennes 
rehabilitering. Där fick hon i grupp berätta om sina upplevelser och hon beskriver hur 
en stark gemenskap och värme växte fram mellan kvinnorna. Där fanns också tid för 
avslappningsövningar och promenader i naturen. För Agneta blev kontakten med 
bröstcancerföreningen en viktig del i hennes återhämtning. Där träffade hon kvinnor 
som tidigare haft bröstcancer och gått igenom precis samma sak som hon. 

 
Alla är vi också definitivt rädda, bokstavligen livrädda, för själva 
sjukdomen och när behandlingen är avklarad vill många dela med sig av 
sin glädje över att vara vid liv tillsammans med andra i samma situation 
(Ullenius, 1996, s 179).   

 
Gemensamt för kvinnorna var att de alla hittade olika sätt för att kunna hantera den nya 
livssituationen. Alla tre upplevde ett starkt behov av att få prata om sin sjukdom med 
andra och att vara öppna med att de fått bröstcancer. Ingegerd beskriver hur det just då, 
mitt i sjukdomsförloppet bara fanns ett ämne som intresserade henne, nämligen hennes 
operation och hennes cancer. Just då kunde hon inte ta in något annat. Agneta upplevde 
ett stort behov av att få information om sjukdomen. Direkt efter beskedet läste hon 
massor med böcker och ringde till cancerupplysningen. Detta gjorde att hon kunde 
känna mer kontroll över sitt liv.  
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Idag vet jag att människor reagerar på olika sätt efter att ha fått beskedet 
om att de har drabbats av cancer. I mitt fall är den allra första reaktionen 
en otörstlig hunger efter information. Jag kastar mig över den magra 
cancerlektyren som finns i bokhyllan och skickar ut Glenn för att inhandla 
allt som finns skrivet om bröstcancer (Ullenius, 1996, s. 19). 

 
För Ingegerd och Greta-Lis blev skrivandet ett sätt att hantera och bearbeta sjukdomen. 
Skrivande blev för Ingegerd som en vän som var tillgänglig dygnet runt. Ofta avslutade 
hon kvällen med att skriva, det gjorde att hon kunde sova bättre och få kontroll över 
sina känslor. För henne var det som att all sorg och skräck följde med pennan ut på 
pappret och hon kunde efteråt känna ett visst lugn. Greta-Lis berättar att skrivandet blev 
som terapi för henne, de gav hennes dagar innehåll och hjälpte henne att få ordning på 
sina tankar. Hon kände att hon gjorde något viktigt både för sig själv och för andra 
(Wachtmeister, 1997; Krokfors-Lindsjö, 2000).  
 

Behov av stöd  
Kvinnorna upplevde i samband med cancerbeskedet ett stort behov av stöd. Ett sätt för 
kvinnorna att hantera den nya livssituationen var genom att söka stöd och gemenskap 
hos andra, både hos vänner, familj och hos sjukvården. Agneta, liksom Ingegerd och 
Greta-Lis upplevde stödet från de närmaste som det allra viktigaste och mest 
betydelsefulla. Bröstcancern blev inte bara kvinnans sjukdom utan hela familjens. 
Agneta fann sitt stora stöd i sin make Glenn. Hon beskriver hur hans närvaro och stöd 
hjälpte henne att kämpa. Under hela hennes sjukdomsperiod fanns han vid hennes sida 
och på grund av sjukdomen kom de varandra närmre. För Ingegerd blev vännerna en 
stor trygghet. De fanns där, alldeles självklart redan från början. Det fanns, de stöttade 
och framförallt lyssnade. För Ingegerd blev det viktigt att få prata om sin sjukdom Om 
och om igen fick hon berätta om sina upplevelser och sin rädsla, sina tvivel och ångest 
inför sin sjukdom. Att få prata fritt om hur hon upplevde sina tankar och bekymmer 
gjorde att hon kunde känna en viss lättnad (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997; 
Krokfors-Lindsjö, 2000). 

 
Vad jag också uppskattade var när folk verkligen frågade hur jag mådde, 
frågade på allvar för att de ville veta, och för att de ville lyssna. Jag var 
så upprymd av mitt att jag var ointresserad av dem, men jag blev väldigt 
glad om de lyssnade en stund på mig (Wachtmeister, 1997, s. 94). 

 
Ingegerd beskriver även hur små saker från omgivningen, som en kram, en klapp, en 
handryckning och några uppmuntrande ord som att ”du klarar det här” och ”jag tänker 
på dig” kändes både stöttande och värmande. 
 
Både Ingegerd och Agneta beskriver om hur betydelsefulla och stöttande möten i hälso- 
och sjukvården hjälpte dem att hantera livssituationen. Att besöka sjukhuset blev för 
kvinnorna en vardaglig rutin. Det var oftast sjuksköterskor som de fick den bästa 
kontakten med. De beskriver hur de fick en personlig favorit och hur denna 
sjuksköterska blev som en nära vän som de kände stort förtroende för. Agneta beskriver 
att hon till och med kunde se fram emot sjukhusbesöket och att få träffa syster Monica.  
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Och då händer det. Det som förklarar varför denna änglalika dam har 
jobbat med svårt sjuka cancerpatienter i trettio år. Tyst ger hon mig bara 
en kram. En stor och rejäl björnkram. Och jag förstår. Hon älskar oss 
skröpliga människor, så enkelt är det (Ullenius, 1996, s. 124). 
 
Äntligen en människa som ser mig, som ser att jag är där och talar till 
mig som till en annan människa. Jag är tacksam för hennes omsorg. Den 
lindrar och lenar, som balsam (Wachtmeister, 1997, s. 23). 

 
Gemensamt för både Agneta och Ingegerd var att den skräck de i början kände inför att 
besöka sjukhuset slutligen ersattes av värme och stor tacksamhet till personalen som 
hjälpte och stöttade dem genom behandlingen (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997).    

 

Att känna sig övergiven 
En känsla av att vara övergiven följde Ingegerd genom hela sjukdomsperioden. Ofta var 
det i samband med läkarbesök och undersökningar som denna känsla växte sig starkast. 
Där upplevde hon sig ofta förbisedd av läkaren, som en patient i mängden. Hon 
upplevde att hon lämnades ensam med både svåra besked och svåra beslut. Känslan av 
att vara övergiven ökade då hon blev skickad mellan olika vårdinrättningar. Den 
trygghet som hon byggt upp var hon då tvungen att bygga upp på nytt (Wachtmeister, 
1997).  

 
Det är mig det handlar om. Jag som ligger här. Men de verkar ha glömt 
mig. Det fortsätter sitt samtal och jag hör att han säger 10 mm 
(Wachtmeister, 1997, s.22) 
 

Agneta upplevde en känsla av att vara ensam med sin sjukdom. Känslan av att vara 
övergiven kändes mest påtaglig då all behandling var avslutad och den täta kontakten 
med sjukvården upphört. Hon sågs nu som frisk av hälso- och sjukvården men detta 
motsvarade inte den upplevelse hon hade av sig själv. Från att ha tillbringat minst en 
eller ibland flera dagar i veckan på sjukhus till att nu klara sig helt själv. Hon beskriver 
att steget från patient till överlevande var gigantiskt och det skedde skoningslöst abrupt. 
Liknande känslor fanns också hos Ingegerd som efter att behandlingen avslutats kände 
ett enormt tomrum och ångestladdade känslor (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997).    

 
Så plötsligt en dag upphör allt detta och jag är utlämnad till mig själv. Så 
mycket tid och energi har gått åt till att bekämpa cancern att det nu känns 
fasansfullt att inte göra någonting alls. Jag känner mig som en soldat som 
nyss kommit hem från kriget, stridstrött men förunderligt tom och ensam 
(Ullenius, 1996, s. 185).  

 
Ofta upplevde Ingegerd en känsla av övergivenhet också i vardagen. Hemma drog hon 
sig undan, men inför sina barn låtsades hon vara stark för att inte oroa dem. Hon 
beskriver hur hon periodvis längtade efter hjälp och omsorg. I sammanhang när hon 
umgicks i större sällskap kände hon sig inte delaktig. Hon upplevde sig själv som en 
främling, att hon stod utanför med en osynlig mur mellan henne och de andra. Känslan 
av att vara övergiven kan hos Ingegerd också kopplas till upplevelsen av att kroppen har 
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svikit. Om man inte kan lita på sin egen kropp, vad kan man då lita på? (Wachtmeister, 
1997) 
 

Det var en märklig känsla. Jag var som i en bur av glas, inne i en stor 
ostkupa. Jag fanns där men fanns där samtidigt inte. Jag tillhörde 
inte. Jag var inte som de andra (Wachtmeister, 1997, s. 101). 

 
Att drabbas av bröstcancer beskrivs av kvinnorna som en helomvändning av livet, som 
förändrat allt på ett djupt och andligt plan. Detta innebar för kvinnorna att trots stöd från 
vänner, familj och sjukvård så kunde de ändå uppleva sig mycket utlämnade och 
ensamma med sjukdomen. De upplevde att de känslor som uppstod i samband med 
cancern var så stora och omvälvande att det kunde vara svårt för utomstående att sätta 
sig in i och förstå hur det faktiskt kändes (Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997; 
Krokfors-Lindsjö, 2000). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att utgå från självbiografier därför att vi hade en önskan om att få en djupare 
inblick i de drabbade kvinnornas upplevelser. Till skillnad från vetenskapliga artiklar så 
är inte texterna i självbiografierna tolkade och sammanförda av någon annan utan det är 
kvinnornas egna ord. Detta gjorde att vi kom närmre deras upplevelser på ett mer 
personligt plan än om vi skulle ha använt vetenskapliga artiklar. De flesta studier utgår 
dessutom från ett stort antal kvinnor och vi anser att det då inte blir lika personligt som i 
en självbiografi. Trots att forskningsområdet är utbrett valdes därför endast 
vetenskapliga artiklar att användas i bakgrund och i diskussion. Vi valde att använda 
självbiografier skrivna av svenska kvinnor, bortsett från Greta-Lis som är bosatt i Åbo i 
Finland men som har svenska som ett av sina modersmål. Detta beror på att vi ville få 
en inblick i hur en kvinna med bröstcancer uppfattar skandinavisk hälso- och sjukvård. 
Att vi slutligen valde just dessa tre biografierna beror på att författarna beskriver sina 
upplevelser på ett gripande och personligt sätt och att dessa böcker passade bra ihop 
med studiens syfte.  
 
Resultatet bygger främst på Ullenius (1996) och Wachtmeisters (1997) självbiografier 
därför att dessa två böcker liknar varandra i innehåll och upplägg och passar bra ihop 
med studiens syfte. Krokfors-Lindsjös (2000) bok innehåller mycket fakta och konkreta 
råd riktade direkt till bröstcancerdrabbade kvinnor, vilket gjorde att endast vissa delar i 
boken valdes att användas. En annan anledning till att Krokfors-Lindsjös (2000) 
biografi inte har lika stor plats i resultatet är på grund av att den innehåller färre antal 
sidor än de andra biografierna. Två av de valda självbiografierna är skrivna i slutet av 
nittiotalet men vi anser att upplevelsen av att drabbas av bröstcancer inte har förändrats 
under denna tioårsperiod. Detta gjorde att vi ändå valde dessa böcker trots att det finns 
flertalet mer nyskrivna självbiografier. Att så många citat finns med i resultatet beror på 
att en omskrivning skulle göra att de tappar sin personliga innebörd och vi kände även 
att dessa citat ökar tillförlitligheten. 
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Att utgå från Dahlbergs (1997) analysgång passade vårt upplägg bra och vi anser att vi 
fick fram relevanta teman som speglar kvinnornas upplevelser. Vi anser att denna 
analysgång ger författaren en bra översikt och gör att texten lättare kan tolkas på ett 
rättvist sätt. Då tiden är begränsad kan dock denna metod vara svår att använda då den 
är tidskrävande. 

 
Resultatdiskussion 
I denna diskussion kommer vi att diskutera våra olika teman som framkommit i 
resultatet och koppla dessa till kvalitativ forskning. Vi kommer även att ta upp våra 
egna reflektioner kring kvinnornas upplevelser.  
 
I resultatet framkommer det att kvinnorna upplevde en känsla av att tappa kontrollen i 
samband med den nya livssituationen. I en studie av Landmark & Wahl (2002) beskrivs 
liknande upplevelser. Deras studie visar att det är vanligt att uppleva diagnosen som 
chockartad och de beskriver att de känslomässiga reaktionerna hos kvinnorna i studien 
var som starkast i början av sjukdomsperioden. Dessa känslomässiga reaktioner fanns 
med genom hela sjukdomen men ändrade karaktär och intensitet ju längre tiden gick. 
Både vår studie och tidigare forskningsresultat visar att det är vanligt att kvinnor 
upplever diagnosen som oväntad och att det därmed blir en mycket chockartad 
upplevelse. Kvinnorna har inte på något sätt känt sig sjuka innan beskedet och knölen i 
bröstet förändrar därmed hela livet. För kvinnor som drabbas av bröstcancer blir livet 
aldrig mer detsamma. Allting förändras och de har inte längre kontroll över sitt liv och 
framtiden. Detta skapar en osäkerhet och framkallar många tankar om livet och döden.  
 
Landmark & Wahl (2002) beskriver att kvinnorna i deras studie upplevde att 
bröstcancern gav upphov till både fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem, 
men att de existentiella problemen ansågs som mest framträdande. Detta kan kopplas till 
kvinnorna i vår studie som vi anser upplevde ett stort existentiellt lidande som 
genomsyrade hela deras liv. Vi har av egen erfarenhet upplevt att sjuksköterskor har en 
tendens att ignorera detta existentiella lidande. Detta anser vi kan bero på att det 
existentiella lidandet kan väcka känslor hos sjuksköterskan som anses vara svåra att 
hantera. Det kan även vara så att patienten döljer sitt lidande och att sjuksköterskan 
därför har svårt att synliggöra detta. Strang et al. (2004) beskriver att vårdpersonal ofta 
upplever en svårighet i att definiera vad existentiellt lidande innebär. Detta innebär att 
sjuksköterskor som jobbar med cancerpatienter måste vara extra lyhörda för att kunna 
uppmärksamma lidandet hos patienterna. Att inte ta del av patientens lidande hindrar 
enligt oss en god vårdrelation att växa fram där patienten tillåts uttrycka sina känslor. 
 
Vi beskriver i vårt resultat att Agneta, Ingegerd och Greta-Lis upplevde att sjukdomen 
gjorde dem medvetna om sin egen dödlighet. Innan sjukdomen planerade de för 
framtiden som om de vore odödliga, nu helt plötsligt insåg de att döden inte var så 
avlägsen som de trodde. Arman et al (2002) beskriver i en studie att bröstcancer ofta 
upplevs som ett hot mot kvinnans hela existens och att detta leder till starka känslor av 
att vilja överleva. Även Landmark & Wahl (2002) tar upp en liknande beskrivning. 
Kvinnorna i deras studie upplevde att viljan att leva vidare starkast i början av 
sjukdomsperioden. De upplevde framtiden som mycket osäker och all deras energi gick 
till att kämpa för att överleva. Att bli medveten om sin dödlighet gjorde att Agneta, 
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Ingegerd och Greta-Lis fick en ny syn på livet där saker fick nya innebörder. De lärde 
sig att uppskatta livets småsaker och insåg livets sårbarhet. Forskning visar att detta är 
vanligt hos kvinnor som drabbats av bröstcancer. Kvinnor som ingick i en studie gjord 
av Arman et al. (2001) upplevde att livet fick en positiv vändning trots bröstcancern, de 
såg livet på ett mer positivt sätt och deras relationer till andra blev starkare. Trots att 
bröstcancer är en livshotande sjukdom drar vi slutsatsen att många kvinnor ändå anser 
att de fått ut något positivt av den nya livssituationen. När man är frisk tar man mycket 
för givet och livet rullar på. Genom att drabbas av bröstcancer tvingas kvinnan stanna 
upp, och fundera på vart livet är på väg. Saker som tidigare saknade innebörd får en helt 
ny betydelse. Att vakna upp på morgonen och glädjas över ytterligare en ny dag och att 
solen skiner måste ses som en tillgång. 
 
I vårt resultat beskriver vi att kvinnorna kände sig främmande för sina egna kroppar. 
Detta kan kopplas till Mearleau-Pontys (1997) resonemang om hur människan förhåller 
sig till omvärlden med hjälp av den egna kroppen. Han beskriver hur alla människor har 
ett unikt förhållande till sig egen kropp, vi är vår kropp. När kroppen förändras på grund 
av sjukdom, förändras människans upplevelse av sig själv och hennes tillgång till 
världen. Det kan innebära känslor av att vara främmande inför sig själv och att uppleva 
världen på ett nytt sätt. Detta kan kopplas till Ingegerd som i samband med sjukdomen 
upplevde sig annorlunda och som en främling både inför sig själv och andra. För Agneta 
kändes det nya bröstet främmande och det gjorde att det tog lång tid för henne att 
acceptera sin nya kropp. Mearleau-Pontys (1997) tankar kan också kopplas till Greta- 
Lis som upplevde en sviktande självkänsla som resultat av förändringen av kroppen. En 
studie gjord av Arman et al. (2002) beskriver att kvinnor med bröstcancer ofta upplever 
en känsla av att inte vara hela och ofta känner skam. Detta beskrivs utav kvinnorna i 
studien med att kroppen, som alltid setts som trogen och lojal nu har svikit dem. För att 
kunna uppnå en inre enhet och hälsa måste människan enligt Wiklund (2003) försonas 
med lidandet. För att bröstcancerdrabbade kvinnor skall kunna uppleva sig själva som 
en helhet måste de först försonas och anpassa sig till den nya kroppen. Detta är givetvis 
en lång process som måste få växa fram. Här kan sjuksköterskan vara till stort stöd och 
lyssna på kvinnan och inge hopp och mening. Wiklund (2003) skriver att upplevelsen 
av det meningsfulla kan ge människan livsvilja och kraft att gå vidare.          
 
Vi kan hitta många likheter mellan vårt resultat och den forskning som vi granskat. Det 
innebär att upplevelsen av att drabbas av bröstcancer för många kvinnor är ganska 
likartad. Detta kan förklara varför många kvinnor upplever en så stark gemenskap och 
stöd i att träffa kvinnor som genomgått samma sak. Agneta sökte upp 
bröstcancerföreningen i sin stad och fick stort stöd av kvinnorna där. Att vilja träffa 
andra kvinnor i samma situation kan också ses som ett sätt att hantera sjukdomen.  
Arman et al. (2001) skriver att hur kvinnor hanterar den nya livssituationen beror på 
olika faktorer, såsom tidigare erfarenheter, socialt nätverk, i vilket stadium cancern 
befinner sig och tidigare sjukdomshistoria. Kvinnorna i vårt resultat hade innan 
beskedet om bröstcancern varit friska hela livet och därför blev det svårt för dem att 
hantera den nya rollen som sjuk. Vi tror dock att de tack vare allt stöd från närstående 
fick hjälp med att hantera den nya livssituationen och kunna gå vidare. Att bli sjuk är 
för många människor en stor omställning. Landmark & Wahl (2002) beskriver hur 
kvinnorna i deras studie hade en önskan om att livet ska bli som det var förut. 
Aktiviteter där de kände att hade kontroll över kroppen var av betydelse och gav en 
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känsla av frihet och självförtroende. Det var viktigt att fortfarande kunna göra saker som 
de gjorde innan de blev sjuka.   
 
Kvinnorna i vår studie upplevde under sjukdomsperioden en känsla av att vara 
övergivna, ofta i samband med sjukhusvistelser. Det finns mycket forskning som visar 
att detta är vanligt förekommande hos kvinnor med bröstcancer. Bland annat visar en 
studie gjord av Arman et al. (2004) att lidande ofta uppstår när kvinnorna inte upplever 
sig sedda som hela och unika människor med behov. Att bli sedd som en hel människa 
är enligt oss en förutsättning för en god vårdrelation. Genom att inte se patienten som en 
enhet av kropp och själ är det omöjligt att förstå hur denne upplevelser sitt lidande 
eftersom lidandet berör hela människan och inte bara den fysiska kroppen. En känsla av 
att vara övergiven infann sig hos kvinnorna i vårt resultat då de lämnades ensamma med 
svåra beslut. Detta beskrivs också utav en av kvinnorna i studien gjord av Landmark & 
Wahl (2002) då hon lämnades att ensam besluta om de skulle ta bort hela bröstet eller 
genomgå en bröstrekonstruktion. Detta är något som Agneta i vårt resultat också 
upplevde. Vi anser inte att hälso- och sjukvårdspersonalen tar sitt ansvar genom att 
lämna kvinnan ensam med detta svåra beslut. Att förlora ett bröst är en traumatisk 
upplevelse som kräver mycket stöd och hjälp från sjukvården.  
 
Både Ingegerd och Agneta blev friska från sin cancer men hos Greta-Lis upptäcktes 
metastaser på olika ställen i kroppen och hennes behandling fortsatte efter att boken var 
avslutad. 
 
BETYDELSE FÖR VÅRDANDET  

Vi tror att den kunskap som framkommit genom att ha analyserat de valda 
självbiografierna kan användas i mötet med bröstcancerdrabbade kvinnor. Studien visar 
att kvinnor som får bröstcancer är i stort behov av stöd. Här har sjuksköterskan en viktig 
stöttande roll. Att möta en kvinna med bröstcancer innebär för sjuksköterskan att hon 
måste vara lyhörd och uppmärksamma kvinnans existensiella lidande. Detta innebär att 
sjuksköterskan måste kunna skapa en atmosfär där kvinnan tillåts ge utlopp för sina 
känslor och våga prata om det lidande hon upplever. Vårt resultat visar också att 
kvinnorna upplevde en känsla av att vara övergivna då de inte blev sedda som hela och 
unika människor. Det visar hur stor betydelse bemötandet har och hur viktigt det är att 
som sjuksköterska se hela människan och inte bara inrikta sig på att bota sjukdomen. 
Något som också var gemensamt för kvinnorna i vårt resultat var att de upplevde ett 
stort stöd från kvinnor som var i samma situation som dem. Där kunde de få svar på 
sina funderingar och frågor. Något som sjuksköterskan kan göra är att informera 
kvinnan om bröstcancerföreningen där hon kan få prata med någon som är eller har varit 
i samma situation. Det är också viktigt att uppmärksamma kvinnans anhöriga och se till 
att även de får stöttning. Kvinnorna upplevde att de blev lämnade ensamma med stora 
beslut. Detta kan sjuksköterskan motverka genom att ge information och rådgivning. 
Ofta är kvinnan i chock efter att ha fått beskedet om sjukdomen och kan då ha svårt att 
ta in all information hon får, sjuksköterska kan då ge informationen flera gånger eller ge 
den i omgångar. Rekommendera gärna att kvinnan har en anhörig med sig som kanske 
är mer mottaglig för information och som senare kan återberätta. 
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