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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och i Sverige insjuknar 
7000 kvinnor per år. Överlevnaden i bröstcancer har ökat de senaste åren tack vare 
regelbundna mammografiundersökningar och förbättrade behandlingsformer. Det är vanligt 
att kvinnor vid diagnosbeskedet upplever starka känsloreaktioner som rädsla och chock.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. 
Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv. Data samlades in 
genom sju självbiografiska böcker skrivna av kvinnor som drabbats av bröstcancer. Analysen 
gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom att kvinnor upplevde en förändrad livsvärld då de drabbades av 
bröstcancer. Kvinnorna var rädda för att de skulle tvingas överge sina barn. De kände behov 
av att upprätthålla det normala i livet. Olika känslor som förlorad kvinnlighet upplevdes då de 
förlorade hår och bröst. Vikten av stöd och gemenskap visade sig vara viktigt för kvinnorna. 
Kvinnorna kände en stor rädsla för återfall och svårigheter att återgå till ett normalt liv efter 
avslutad behandling. 
Slutsats: Det finns ett behov av eftervård hos kvinnor som behandlats för bröstcancer. 
Utveckling inom eftervården av bröstcancer krävs för att minska kvinnornas lidande. 
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INLEDNING 
Bröstcancer är ett mycket aktuellt ämne idag och det är 7000 kvinnor i Sverige som drabbas 
varje år (Nystrand, 2010). Sjukdomen uppmärksammas mycket i media bland annat genom 
tv-galor. Bröstcancer är just nu högaktuellt eftersom cancerfonden har en rosa bandet- 
insamling under oktober månad där pengar samlas in till vidare forskning inom bröstcancer. 
Anledningen till att författarna brinner så starkt för ämnet bröstcancer är att båda känner 
kvinnor som har drabbats. Då bröstcancer är så vanligt betyder det att möten med 
bröstcancerdrabbade kvinnor kommer att vara en del av sjuksköterskors vardag. 
Sjuksköterskor har ett stort ansvar när det gäller de drabbade kvinnornas upplevelser av 
sjukvården. Det är viktigt för sjuksköterskor att skaffa sig kunskap om upplevelser kring 
bröstcancer för att få förståelse för kvinnorna som drabbas av bröstcancer för att kunna hjälpa 
och stödja dem på bästa möjliga sätt. 
 

BAKGRUND 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och varje år diagnostiseras 7000 
kvinnor i Sverige. Detta betyder att varje dag insjuknar 15-20 kvinnor i bröstcancer och det är 
främst medelålders- och äldre kvinnor som drabbas av sjukdomen (Nystrand, 2010). Yngre 
kvinnor som drabbas får oftast en mer aggressiv form av bröstcancer enligt Coyne och 
Borbasi (2009). En av tio kvinnor kommer under sin livstid drabbas av bröstcancer innan de 
fyller 75 år. Enligt statistik från år 2007 överlevde 78,8 % av kvinnorna som drabbats av 
bröstcancer en tioårsperiod (Bergman, Hont & Johansson, 2009). Innan år 2005 var 
bröstcancer den form av cancer som tog flest kvinnoliv (Socialstyrelsen, 2011). Överlevnaden 
i bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Detta beror på att allt fler fall av bröstcancer 
upptäcks tidigt tack vare de regelbundna mammografiundersökningarna och även att 
behandlingsformerna har utvecklats (Nystrand, 2010). Kvinnor mellan 40-74 år blir kallade på 
mammografiundersökning med vissa variationer i ålder beroende på vilket landsting de 
tillhör. Undersökningen görs med ett intervall på 18-24 månader (Wallskär, 2009).  

Bröstcancer 
Enligt Järhult och Offenbartl (2006) är det inte känt varför bröstcancer drabbar vissa 
människor. Däremot har forskare sett svaga samband mellan bröstcancer och tidig 
menstruationsdebut, att börja använda p-piller tidigt som ung, inte fött barn eller ammat och 
att komma in sent i klimakteriet. Av alla bröstcancerpatienter har omkring 10 % en ärftlig 
bakgrund. Det är vanligt att de som drabbas av den ärftliga formen av bröstcancer får 
sjukdomen då de är väldigt unga. Enligt Holmberg (2009) kan även livsstilen inverka så att 
kvinnor drabbas av bröstcancer. Fysisk inaktivitet, övervikt och hög konsumtion av alkohol är 
riskfaktorer. Merparten av tumörerna är hormonkänsliga och behöver de kvinnliga 
könshormonerna, främst östrogen men även progesteron, för att kunna växa (Nystrand, 2010). 
 
Symtom 
De vanligaste symtomen vid bröstcancer är att en knöl upptäcks i bröstet eller i armhålan 
(Holmberg, 2009). Andra symtom kan vara att bröstet förändrar utseende så att huden eller 
bröstvårtan blir indragen eller att kvinnan får ett svårläkt sår eller en rodnad på bröstet. 
Mindre vanliga symtom är smärta från en viss punkt i bröstet eller att vätska eller blod 
kommer ut från bröstvårtan (Ibid).  
 
Diagnostisering  
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Diagnosen bröstcancer ställs genom tre olika sorters undersökningar (Holmberg, 2009). 
Mammografi är en bröströntgen som alla kvinnor från 40 års ålder regelbundet erbjuds för att 
tidigt kunna upptäcka anormala cellförändringar. Undersökningen görs av båda brösten och 
om något verkar onormalt eller om bilderna är svårtolkade görs även en 
ultraljudsundersökning. Då gör även läkaren en klinisk undersökning, det vill säga att läkaren 
känner igenom brösten för att eventuellt upptäcka förändringar. Även lymfkörtlarna vid hals, 
armhåla och nyckelben undersöks. Om en knöl upptäcks tas ett cellprov vilket innebär att 
läkaren går in med en fin nål och suger ut celler från knölen för att ta reda på om den är god- 
eller elakartad (Ibid). 
 
Behandling 
Diagnostiserad bröstcancer behandlas utifrån ett nationellt vårdprogram vilket innebär att alla 
med diagnosen bröstcancer i Sverige får liknande vård (Holmberg, 2009). Enligt Coyne och 
Borbasi (2009) är det viktigt för kvinnorna att de får tydlig information om de olika 
behandlingarna som de ska genomgå för att de ska kunna uppleva en större känsla av kontroll. 
Bröstcancer behandlas oftast med operation och operationens omfattning avgörs av storleken 
på bröstet och tumören (Nystrand, 2010). Ibland räcker det att en del av bröstet opereras bort, 
så kallad bröstbevarande kirurgi. Hela bröstet opereras bort vid större tumörer eller om 
kvinnan själv har denna önskan. Under operationen analyseras lymfkörtlarna i armhålan för 
att undersöka om cancern är spridd. Om lymfkörtlarna är drabbade opereras även de bort. 
Operationen brukar kompletteras med strålbehandling för att minska risken för återfall. Andra 
vanliga behandlingar är cytostatikabehandling som är ett cellhämmande läkemedel och 
hormonell behandling som minskar produktion av kvinnans könshormoner. Hormonell 
behandling ges vid hormonkänsliga tumörer (Ibid). 
 
Konsekvenser av behandling 
Det är vanligt med komplikationer efter en behandling mot bröstcancer (Nystrand, 2010). 
Konsekvenserna vid operation är olika beroende på hur omfattande operationen är. 
Komplikationer som är vanliga är minskad rörlighet i armen, vätska i operationssåret, 
lymfödem, molvärk och att det är lättare att drabbas av infektioner i arm eller hand. Vid 
strålbehandling finns det risk att huden blir rodnad och irriterad. Det strålade hudområdet bör 
inte utsättas för sol eftersom det är extra känsligt. Vid hormonell behandling försätts 
kvinnorna i klimakteriet och vanliga biverkningar är blodvallningar och sköra slemhinnor. 
Kvinnor under 60 år drabbas ofta hårdare av dessa biverkningar (Ibid). Vid 
cytostatikabehandling är de vanligaste biverkningarna sänkta blodvärden, håravfall och mag-
tarmbesvär (Wallberg, 2010). 
 

Sjuksköterskans roll 
Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 
sjuksköterskors arbete baseras på vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet. Det är även 
av stor vikt att sjuksköterskor finns där som ett stöd för patienten och gör det möjligt för 
patienten att bli delaktig i sin vård. Oavsett om patienten är inlagd på ett sjukhus eller befinner 
sig i sin hemmiljö är sjuksköterskorna de som har det största ansvaret för patientens 
välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjuksköterskor måste sätta sig in i och 
få kunskap om patientens totala situation för att identifiera olika faktorer som hindrar 
patientens möjlighet till välbefinnande. Detta krävs för att sjuksköterskor ska kunna stärka 
patienten till att leva det liv han eller hon strävar efter att leva. 
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Enligt Socialstyrelsen (2007a) nationella riktlinjer för bröstcancervård är det läkaren som ger 
patienten diagnosen. Sedan är det sjuksköterskornas uppgift att ge ytterligare upplysningar 
och finnas till för att besvara frågor och olika funderingar som kan uppkomma i samband med 
diagnosen. Sjuksköterskor har ett viktigt uppdrag i att identifiera vilka patienter som behöver 
vilka resurser. Reagerar patienten mycket starkt på cancerbeskedet bör sjuksköterskan 
tillsammans med patienten överväga att kontakta olika stödresurser, till exempel en kurator 
(Ibid). 
 

Tidigare forskning om kvinnors upplevelser vid besked om bröstcancer 
Överlevnaden vid bröstcancer har ökat de senaste åren men för de flesta kvinnor innebär ändå 
ett cancerbesked ett hot mot livet (Bergh, 2007). Kvinnas känslomässiga reaktioner vid ett 
bröstcancerbesked beror på hennes uppfattning och erfarenhet av bröstcancer, det vill säga 
vad kvinnan har för kunskaper om bröstcancer (Ibid). I Studien av Coward och Kahn (2005) 
framkom det att många av kvinnorna som fick diagnosen bröstcancer upplevde att de hade 
förlorat kontrollen. De drabbades av känslor som chock och en rädsla för att dö (Ibid). Andra 
starka känslor som är vanliga vid ett bröstcancerbesked är hopplöshet och dödsångest 
(Kovero, 2007). Leander (2009) menar att vid ett cancerbesked är det inte ovanligt att 
individen som får en cancerdiagnos ifrågasätter om provsvaren har förväxlats för att de känner 
att cancer är ingenting som drabbar dem. Detta är ett sätt att skydda sig mot verkligheten. Det 
är även vanligt med känslor som rädsla, nedstämdhet och en overklighetskänsla. För vissa kan 
en känsla av vrede mot sjukdomen vara mest framträdande. Ofta ligger mycket sorg dolt i 
denna vrede. Det är vanligt att känna skuldkänslor och många söker förklaringar till varför 
sjukdomen har drabbat just dem. De funderar över om de hade kunnat undvika den på något 
sätt. Tiden från diagnosen till att behandlingen kommer igång upplevs ofta som väldigt 
påfrestande (Ibid). Enligt Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) som belyste 
bröstcancerdrabbade kvinnors betydelse av stöd kände kvinnor välbefinnande då de fick ett 
stort stöd av familj och vänner under sin kamp mot sjukdomen. 
 
Enligt Holmberg (2009) är det viktigt att den drabbade patienten känner sig väl förberedd 
inför de kommande behandlingarna. Det är bra om det finns utrymme för patienten att ställa 
frågor eftersom det är många tankar som dyker upp vid ett cancerbesked. Dessa funderingar 
handlar ofta om prognosen för sjukdomen, olika behandlingar och smärta. Patienter som 
drabbas av en krisreaktion hanterar dessa på olika sätt, vissa behöver professionell hjälp. Ofta 
går patienterna igenom olika faser vid ett cancerbesked för att bearbeta den nya 
livssituationen de hamnat i. I början är det vanligt att patienterna känner sig förvirrade och de 
kan behöva få informationen upprepad en tid efter cancerbeskedet. Det är även vanligt att 
känslor som oro och ångest kommer i samband med beskedet. Många upplever ett behov att 
få kunskap om sjukdomen och att få ventilera sin sorg med vänner och anhöriga (Ibid). 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien är vårdvetenskaplig och har en kvalitativ hermeneutisk ansats där den enskilda 
individens livsvärld är i fokus, det vill säga den bröstcancerdrabbade kvinnans enskilt 
upplevda värld (Wiklund, 2003). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 
(2003) innebär vårdvetenskap att se hela människan där kropp, själ och ande hänger ihop och 
att se varje människa som unik. Med detta synsätt är patienten alltid i fokus och patienten 
anses ha mest kunskap om sig själv. Eftersom forskningen utförs utifrån 
livsvärldsperspektivet är det viktigt att forskaren intar en öppenhet som innebär en stark 
nyfikenhet och vilja att verkligen förstå fenomenet, en förmåga att se det unika (Dahlberg, 
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1997). Centrala begrepp som denna studie kommer lägga vikt vid och utforska är kvinnornas 
livsvärld, lidande, välbefinnande och vårdrelation.  
 
Livsvärld 
Människan lever genom sin livsvärld, vilken inte går att skilja människan ifrån. Livsvärlden är 
människans egna upplevda värld (Dahlberg & Segesten, 2010). När ett livsvärldsperspektiv 
intas ligger intresset i att förstå personens verklighet så som han eller hon upplever den 
(Dahlberg et al., 2003). Om en människa upplever att hon förlorar kontrollen kan det ha 
konsekvenser för personens självkänsla och självrespekt. Något som kan ge upplevelsen av en 
förändrad livsvärld och uppbringa en känsla av att tappa kontrollen, är att drabbas av en 
sjukdom (Jahren Kristoffersen, 2005). 

Lidande 
Det finns olika sorters lidande (Wiklund, 2003). Denna studie belyser begreppen 
sjukdomslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är någonting som drabbar patienten i 
samband med sjukdom så som symtom och upplevelsen av att inte ha kontroll. Vårdlidande är 
något som vårdpersonalen orsakar genom till exempel dåligt bemötande och är någonting som 
sjuksköterskor bör vara medvetna om och reflektera över för att undvika detta onödiga 
lidande (Wiklund, 2003). 

Välbefinnande 
Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som är en känsla av välmående som kan upplevas 
även då en människa är svårt sjuk (Wiklund, 2003). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 
en känsla av trygghet avgörande för att individen ska kunna uppleva välbefinnande. 
Människans hälsa är i en ständig rörelse mellan lidande och välbefinnande (Wiklund, 2003). 
 
Vårdrelation 
En vårdrelation är en relation som uppstår mellan vårdpersonal och patient. Det finns olika 
vårdrelationer, både goda och icke-goda. En god vårdrelation kännetecknas av ett 
professionellt förhållningssätt, det vill säga att vårdaren inte förväntar sig något tillbaka av 
patienterna. I en vårdande relation strävar vårdpersonalen efter att lindra patientens 
sjukdomslidande och att stödja patientens hälsoprocess mot välbefinnande och hälsa 
(Dahlberg, 1997). Enligt Wiklund (2003) krävs det både tillit och respekt, ett bra bemötande 
och att personalen ger patienten uppmärksamhet för att skapa en god relation. Både vårdare 
och patient är ansvariga för att en god relation ska kunna utvecklas. Däremot har vårdaren 
störst ansvar eftersom denna har mer makt och måste se till att relationen blir ett stöd för 
patienten och inte ett hot. Om vårdarens makt blir ett hot mot patienten och vårdaren använder 
den till att dominera och styra i relationen påverkar detta patientens hälsoprocesser negativt 
(Ibid). 

PROBLEMFORMULERING 
En fjärdedel av all sorts cancer hos kvinnor är idag bröstcancer, vilket betyder att detta är 
kvinnans vanligaste cancerform. Efter en behandling mot bröstcancer är det vanligt med 
komplikationer vilket ofta orsakar ett sjukdomslidande (Nystrand, 2010). Forskning visar att 
kvinnor som drabbas av bröstcancer blir chockade av diagnosen och upplever både fysiskt och 
psykiskt lidande i och med behandlingarna. De beskriver sina känslor som en enda stor berg- 
och dalbana (Coyne & Borbasi, 2009). Därför är det viktigt för allmänsjuksköterskan att 
skaffa sig kunskap om hur det är att drabbas av bröstcancer, för att vara medveten om 
mångfalden av reaktioner och känslor som kan komma upp i samband med en diagnos. Vidare 
att sjuksköterskor kan inge stöd och trygghet till patienten för att minska sjukdomslidandet 



5 
 

och stödja kvinnan i hennes hälsoprocess. Varje människa är unik och är även unik i sin 
upplevelse med diagnosen bröstcancer. Genom att utgå från individens livsvärld finns det 
möjlighet att skapa sig kunskap om människan för att ha möjlighet att ge en så god vård som 
möjligt. Syftet med denna studie är att få bättre kunskap om olika kvinnors upplevelser av en 
likartad sjukdom. Kunskapen behövs för att kunna se och stödja alla olika reaktioner hos varje 
enskild kvinna som drabbas av bröstcancer. Att få en ökad kunskap om hur olika människor 
upplever samma diagnos ökar sjuksköterskors förståelse. En ökad förståelse underlättar för 
sjuksköterskor att vara öppna och lyssna till den unika individens livsvärld, för att få en 
inblick i hur just denna kvinna upplever sin livssituation. För att öka kvalitén på vårdandet 
krävs mer kunskap om upplevelserna av att drabbas av bröstcancer. När fakta har sökts för att 
få kunskap till denna studie har det noterats att det främst finns medicinsk forskning om 
sjukdomen bröstcancer. Det finns en del forskning om de vanligaste reaktionerna och 
känslorna då kvinnor drabbas av bröstcancer men få studier utifrån ett livsvärldsperspektiv, 
där fokus ligger på att utforska den enskilda kvinnans personliga upplevelse. Eftersom 
upplevelser är individuella är det viktigt med forskning inom detta område för att få så stor 
kunskapsbredd som möjligt. Därför är det av stort värde att denna studie genomförs. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer. 

METOD  
För att besvara syftet på studien bestod datainsamlingen av självbiografiska böcker, det vill 
säga upplevelselitteratur skrivna av kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Eftersom 
studien byggde på en kvalitativ ansats med ett livsvärldsperspektiv ansåg forskarna att denna 
metod passade studiens syfte bäst. Eftersom livsvärldsperspektivet enligt Dahlberg et al., 
(2003) utgår från den enskilda individens unika erfarenheter och upplevelser innebär det att 
ett stort intresse för patientens personliga berättelse finns. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) 
är självbiografier som metod bra att ta till vid vetenskapliga undersökningar om det passar in 
på syftet eftersom de innehåller livsberättelser som både är detaljerade och innehållsrika. 

Datainsamling 
För att hitta relevant litteratur till studien gjordes sökningar i Libris nationella 
bibliotekskatalog. Sökorden som användes var ”bröstcancer” och ”biografi”. Sökorden valdes 
då de ansågs mest relevanta till syftet. Antalet träffar efter första sökningen var 32. Ytterligare 
en avgränsning gjordes, att böckerna skulle vara skrivna på svenska, då återstod 30 träffar. 
När de resterande inklusions- och exklusionskriterierna avgränsade sökningen, återstod 11 
böcker. Eftersom det var under en begränsad tid studien skulle pågå valdes de böcker som 
gick att få tag på i Växjö. Av de 11 böckerna som återstod gick sju böcker att få tag på i 
universitetsbiblioteket och stadsbiblioteket i Växjö. Därför valdes endast sju böcker ut. För att 
kontrollera att alla sju böcker stämde överens med studiens syfte så lästes böckernas 
sammanfattningar igenom. Böckerna som valdes var relevanta till studiens syfte och de 
ansågs även ha tydliga beskrivningar av kvinnornas upplevelser av bröstcancer (Se bilaga 1, 
2). 
 

Urvalsförfarande 
Inklusionskriterier för självbiografierna var att de skulle vara skrivna av kvinnor som beskrev 
sina upplevelser om hur det är eller hur det har varit att drabbas av bröstcancer. Böckerna 
skulle vara skrivna på svenska för att inga språkliga missuppfattningar skulle ske. 
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Självbiografier äldre än sju år exkluderades. Anledningen var att det fanns ett relativt stort 
utbud av självbiografier som handlade om bröstcancer. Prognosen när det gäller överlevnad 
för bröstcancer har även förbättrats de senaste åren och det kan påverka kvinnornas 
upplevelser av sjukdomen. Eftersom fler kvinnor överlever sjukdomen kan det vara så att 
diagnosen inte ses som ett hot mot livet på samma sätt som den gjorde förr, därmed ändras 
sannolikt upplevelserna av att drabbas av bröstcancer. Därför valdes de böcker bort som var 
äldre än sju år. Även faktaböcker om bröstcancer och biografier skrivna av anhöriga 
exkluderades då det var kvinnornas subjektiva upplevelser som skulle utforskas. Kvinnorna 
skulle även endast lida av bröstcancer och inte ha några ytterligare sjukdomar. Detta hade 
författarna i åtanke då sammanfattningarna av böckerna lästes och frånvaron av andra 
sjukdomar bekräftades då självbiografierna lästes i helhet. 

Dataanalys 
Analysen gjordes enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Denna 
analysmetod består av fyra delar. Först delas texten in i meningsbärande enheter vilket 
innebär att citat som är relevanta för syftet plockas ut. Sedan kondenseras de meningsbärande 
enheterna, det vill säga att de kortas ned utan att innehållet går förlorat. Därefter kodas dessa. 
Detta innebär att innebörden i de kondenserade meningsenheterna lyfts till en högre nivå och 
ska förstås i relation till sammanhanget. Till sist bildas olika kategorier. Under dessa samlas 
data med liknande innehåll. Data skall inte kunna passa in i två kategorier och skall inte heller 
utelämnas om det svarar på syftet. 
 
Författarna valde att fokusera på det manifesta innehållet i självbiografierna. Enligt Dahlborg 
Lyckhage (2006) är manifest det synliga som texten handlar om och det innebär en viss 
tolkning av texten av författarna. Varje självbiografi lästes två gånger vardera av båda 
författarna. Första gången sträcklästes böckerna sedan lästes de en andra gång och 
meningsbärande enheter som ansågs relevanta till syftet plockades ut enskilt av båda 
författarna. Detta tillvägagångssätt användes för att få en omfattande bild av kvinnornas 
livsvärld och för att författarna inte skulle gå miste om något viktigt. De meningsbärande 
enheter som valdes ut från självbiografierna var det mest framträdande från de sju böckerna 
och kunde knytas an till syftet. Författarna sammanställde gemensamt alla de meningsbärande 
enheter som valts ut ur böckerna. Sedan gjorde författarna först kondenseringen och 
kodningen var för sig av de meningsbärande enheterna. Författarna sammanställde sedan 
gemensamt den slutliga kondenseringen och kodningen. Slutligen bildades kategorier 
gemensamt av författarna. Kategorierna användes sedan som rubriker i resultatet. 
Analysprocessen gjordes både enskilt och gemensamt av författarna. 
 
Exempel på analys. 
Meningsbärande enheter Kondensering Kodning Kategori 
”Det kändes underligt att 
gå därifrån och vara 
färdigbehandlad, underligt 
och skrämmande. Skulle jag 
klara mig själv nu?” 
(Andersson, 2004, s. 52) 

Kvinnorna upplevde en 
tomhet och ensamhet 
när behandlingarna var 
över. De undrade om de 
skulle klara sig själva. 

Ensamhet 
 
Osäkerhet 

Känsla av 
övergivenhet 

 

Etiska överväganden 
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Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) är det viktigt att nyttan överväger de risker som tas 
med forskningen. Som tidigare nämnts är kvinnors olika upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer unika. Därför behövs omfattande forskning om deras upplevelse för att få en ökad 
förståelse för drabbade kvinnor. Studien baserades på självbiografiska böcker och böckerna 
var redan offentliga för allmänheten. Dessa omständigheter gjorde att författarna bedömde att 
nyttan med studien övervägde riskerna. Då självbiografierna var offentliga var det av stor vikt 
att litteraturen bedömdes korrekt av respekt för kvinnorna som stod bakom böckerna. Risken 
med att använda självbiografier är att författarna av självbiografierna skulle kunna uppleva att 
de blivit kränkta och missförstådda av forskarna. För att kunna bedöma litteraturen så korrekt 
som möjligt krävs det att forskaren är väl medveten om sin förförståelse för att inga 
feltolkningar ska ske. För att minska riskerna att resultatet skulle bli snedvridet lästes de olika 
självbiografierna av båda författarna.  Vidare skall resultatet presenteras så sanningsenligt 
som möjligt (Ibid). Detta innebär att all information som framkommer ur analysen skall 
redovisas i resultatet. 

RESULTAT 
Analysen resulterade i sju kategorier som beskriver kvinnors upplevelser av att drabbas av 
bröstcancer. De sju kategorierna är: starka känsloreaktioner, rädsla för att överge barnen, 
vikten av att upprätthålla det normala, fysiska förändringar, stöd och gemenskap främjar 
hälsan, rädsla för återfall och känsla av övergivenhet. Dessa beskrivs i följande text nedan. 
Citat har använts för att förtydliga kvinnornas känslor. 

Starka känsloreaktioner 
När kvinnorna fick beskedet att de hade diagnosen bröstcancer drabbades de av starka 
känsloreaktioner. De flesta kvinnorna hade haft en svag föraning om att det kanske fanns 
något i bröstet som inte borde funnits där. För andra kom diagnosen som en total 
överraskning. Kvinnorna kände sig chockade av diagnosen, en känsla av att befinna sig i ett 
vakuum, skräck, panik, förnekelse, misstro, kaos och en undran över ”varför drabbas just 
jag?”. De blev mycket ledsna och kände en rädsla för att dö. De upplevde även känslor som 
att världen rasade samman (Alberts, 2008; Andersson, 2004; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; 
Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; Tiger, 2010). 
 
”All kraft har runnit ur kroppen, jag darrar. Hon står och håller om mig och jag gråter, 
gråter, gråter. Detta är den värsta dagen i mitt liv.” (Nyberg, 2008, s. 19) 
 
När cancerbeskedet hade fått sjunka in och kvinnorna hade bearbetat beskedet upplevde de 
andra sorters känslor.  
 
”Någonstans där i detta kaos växte en beslutsamhet fram. Jag måste klara mig. Jag ska bara 
klara mig. Jag måste försöka ta tag i hela situationen nu och tänka klart.” (Andersson, 2004, 
s. 15) 
 
Känslan av att det skulle bli tufft, men en tacksamhet över att det fanns så mycket hjälp att 
tillgå. Positiva känslor var vanligt där de kände en stark livsvilja, styrka och kämpaglöd. De 
hade en övertygelse om att de skulle överleva bröstcancern. Det spelade ingen roll vad 
kroppen var tvungen att genomgå, det var viktigare att överleva (Målevik, 2011; Nyberg, 
2008; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; Tiger, 2010). 
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Rädsla för att överge barnen 
En av de första tankarna kvinnorna slogs av då de fick veta att de var drabbade av bröstcancer 
var hur barnen skulle klara sig. Det var en rädsla som överskuggade allt annat, att dö ifrån sitt 
barn. Livet inte kunde vara så grymt att en mamma skulle vara tvungen att lämna sina små 
barn. En mamma skulle finnas till för sina barn. Känslan av att kanske dö fyllde den 
bröstcancerdrabbade kvinnan med en isande skräck. Det var en tröst om barnen var så pass 
gamla att de skulle klara sig själva om inte modern lyckades överleva bröstcancern, även om 
det var en sorg att kanske inte få följa sina barns resa i livet. (Målevik, 2011; Tiger, 2010; 
Thunberg, 2006). 
 
”Tänk om, tänk om det faktiskt inte går bra? Tänk om jag inte får se mina killar växa upp! 
Jag kanske aldrig får bli en gammal tant med bilder på barnbarnen i vardagsrummet?!” 
(Palmcrantz, 2011, s. 19) 
 
Kvinnorna upplevde det svårt att berätta om sin diagnos för sina barn och barnbarn. De ville 
inte att barnen skulle utsättas för den smärtan som det innebar för dem att få veta att deras 
mor var sjuk i bröstcancer. De ville inte oroa sina barn och få dem att må dåligt. Ett sätt att 
försöka minska lidandet för barnen var att få dem på andra tanker genom att köpa saker till 
dem som de länge hade önskar sig och även hitta på roliga aktiviteter (Alberts, 2008; 
Andersson, 2004; Palmcrantz, 2011).  

Vikten av att upprätthålla det normala 
Kvinnorna upplevde att de behövde känna någon form av kontroll mitt i allt kaos. De försökte 
att leva livet som vanligt istället för att ha mycket tid att bara tänka på sin bröstcancer och de 
kommande behandlingarna. Att börja arbeta halvtid mellan behandlingarna var ett sätt att 
klamra sig fast vid det vanliga livet. Det var viktigt att behålla alla rutiner, allt som ruckade på 
dem hade ett högt pris (Palmcrantz, 2011). Även om det var mödosamt att gå till arbetet, var 
det bättre än att sitta hemma och vänta på operationen. Att gå till arbetet var ett sätt att skingra 
tankarna och tänka på annat än bara sjukdom (Andersson 2004; Nyberg, 2008; Tiger, 2010).  
 

Redan efter några veckor började jag också arbeta, på halvtid. Det var mitt sätt 
att hålla fast vid det friska livet, att påminna mig om att jag var så mycket mer 
än en bröstopererad kvinna som snart skulle genomgå strålbehandling på 
Radiumhemmet. (Thunberg, 2006, s. 105) 

 
Ett annat sätt att upprätthålla det normala var att resa bort. Att resa var ett sätt att skingra 
tankarna och tillfälligt bli av med rädslan. Det var ett sätt att kunna koppla av. Att komma 
bort en vecka och bara ta det lugnt och njuta av livet (Alberts, 2008; Målevik, 2011). Det var 
av även av stort värde att hitta på saker med barnen, som att till exempel hyra dvärgkycklingar 
under en sommar. Det var en chans att få tänka på annat, skratta och få leva. (Tiger, 2010). 

En förändrad kropp 
Det var mycket skilda uppfattningar om hur kvinnorna upplevde det faktum att kroppen 
förändrades till följd av behandlingarna. För många var det fruktansvärt att få ett bröst 
bortopererat och de kände sig stympade som kvinnor. För andra var det bara en känsla av 
lättnad, att de blev fria från det onda som växte i deras kropp.   
 
”Med en otrolig lycka kände jag det kala, tomma området som förut var Dolly 
Partonliknande. Jag var fri – äntligen!” (Andersson, 2004, s. 45) 
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Även om det var skönt att bli av med tumören fanns det många funderingar kring hur det 
skulle se ut och påverka en som kvinna och hur ens man skulle reagera (Målevik. 2011). Det 
var svårt att försöka ställa in sig på hur kroppen skulle se ut efter operationen, utan det ena 
bröstet. En oro fanns för hur reaktionen över den förändrade kroppen skulle bli, om det 
någonsin gick att vänja sig vid sin nya kropp. Även en rädsla för vad alla andra skulle tycka 
och tänka (Thunberg, 2006). Det upplevdes påfrestande att samlivet med partnern hade 
upphört i samband med sjukdomens inträde. Kroppen hade förändrats så radikalt och det 
fanns funderingar kring om lusten någonsin skulle komma tillbaka. Känslan av att ha förlorat 
en del av sin kvinnlighet då ena bröstet opererats bort och även en skam över att visa upp sin 
kropp var vanliga känslor. Ett sätt att hantera den förändrade kroppen var att dölja den. Det 
upplevdes svårt att visa upp sin kropp inför sin partner eftersom den inte såg ut som den en 
gång gjorde (Tiger, 2010). 
Att tappa håret var en påfrestande situation för kvinnorna. Svårigheter att acceptera att 
utseendet förändrades gjorde att de ville ta till åtgärder för att rädda håret trots att de innebar 
risker. Ett sätt var användning av en så kallad ismössa under cellgiftsbehandlingen. En 
anledning till att det var så svårt att acceptera förlusten av hår var att då syntes det tydligt att 
det var cancer som drabbat dem. Det var en chockartad upplevelse då håravfallet drabbade 
dem, främst för att det gick fortare än förväntat (Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011). 

Stöd och gemenskap främjar hälsan 
I alla böcker belyste kvinnorna hur positivt det var att få ett bra stöd och bemötande av 
sjukhuspersonalen. Det upplevdes väldigt positivt när sjuksköterskan tog sig tid och talade 
lugnande i svåra situationer. Det kändes stärkande om sjuksköterskan kändes som en vän och 
hade en lugnande inverkan. Sjuksköterskan var ett stort stöd genom att ge närhet och ta sig tid 
att lyssna. Vid stunder som kändes extra påfrestande var det skönt att ha någon att ha 
sjuksköterskan att dela smärtan med. Ibland var det sjuksköterskans förtjänst att kvinnorna 
återfick hoppet vid svåra stunder. Genom att ge den information och tröst som kvinnorna 
behövde kände sig kvinnorna starkare igen (Andersson, 2004; Palmcrantz, 2011; Tiger, 2010). 
Ett gott bemötande i vården var viktigt för att kunna finna styrka att bekämpa bröstcancern 
(Alberts, 2008; Målevik, 2011; Nyberg, 2008). 
 
”När jag börjar gråta håller hon om mig, lägger armen runt mina axlar och säger lågmält att 
doktorn väntar. Inget mer. Bara detta. Bara precis detta som jag allra mest behöver. En arm 
runt mina axlar.” (Thunberg, 2006, s. 263) 
 
Kontakter med andra kvinnor som hade varit i samma situation upplevdes positivt. De kände 
en lättnad då de kunde prata med någon som verkligen förstod. Kvinnorna kunde få svar på 
många frågor som de hade undrat över. Genom att träffa andra kvinnor som genomgått 
samma sjukdomsprocess väcktes hopp (Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Tiger, 2010). Att vara 
aktiv i en vänförening där kvinnorna fick chans att träffa andra kvinnor som var i samma 
situation gav ett stort stöd och stärkte kvinnorna då de genomgick behandlingarna 
(Andersson, 2004). 

Rädsla för återfall 
I alla självbiografier framkom den ständiga rädslan som kvinnorna kände för att drabbas av ett 
återfall. Kvinnorna beskriver att de tror att alla som har haft cancer får leva med rädslan av att 
drabbas igen. Rädslan minskade med tiden men den fanns ändå alltid kvar i bakgrunden. Den 
största rädslan påverkades av känslan av att inte vara lika stark genom ett återfall. Det fanns 
ett tvivel och en osäkerhet över att kunna besegra sjukdomen en gång till (Alberts, 2008; 
Målevik, 2011; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006). 
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”I mina fantasier blev varje krämpa till en enorm cancersvullst och framkallade värk och 
känslor som försvann omgående när provresultaten visade på en frisk kropp.” (Andersson, 
2004, s. 71)  
 
Rädslan för återfall blev starkare inför varje undersökning eller återkontroll (Nyberg, 2008; 
Tiger, 2010). 
 
Känsla av övergivenhet 
Vissa av kvinnorna upplevde en stor tomhet efter den sista behandlingen. De hade haft en 
intensiv kontakt med sjukvården under en lång period och plötsligt så upphörde nästan all 
kontakt då de var färdigbehandlade. De upplevde att det var en trygghet att hela tiden ha all 
vårdpersonal omkring sig som hela tiden brydde sig om dem (Andersson, 2004; Målevik, 
2011; Palmcrantz, 2011). 

 
En helg efter att jag är färdigbehandlad ramlar jag ner i ett riktigt svart hål. 
Tror inte jag skall kunna bli så nere och ledsen. Definitivt inte nu! Jag känner 
inget positivt, bara tomhet inombords då jag vandrar runt i huset och inte 
kommer mig för att göra något vettigt med min tid. Min nya tid som jag vill göra 
något bra av. (Målevik, 2011, s. 45) 

 
Känslan av övergivenhet skulle ha minskat om det funnits något slags vårdprogram efter 
behandlingarnas slut eftersom sårbarheten hos patienten i det skedet ofta är stark (Målevik, 
2011). 

DISKUSSION 
Syftet med studien var att genom en kvalitativ ansats belysa kvinnors upplevelse av att 
drabbas av bröstcancer. Detta gjordes med ett livsvärldsperspektiv, det vill säga ett intresse 
för den enskilda kvinnans unika upplevelse (Dahlberg, 1997). I studiens resultat framkom 
kvinnornas subjektiva upplevelser av hur livet förändrades då de drabbades av bröstcancer. 
Kvinnorna i självbiografierna upplevde att livsvärlden förändrades i samband med att 
sjukdomen kom in i deras liv. Nedan följer en diskussion gällande studiens metod och de mest 
framträdande delarna ur resultatet. 

Metoddiskussion 
För att samla in data till studien användes självbiografiska böcker, där kvinnorna på ett 
levande sätt beskrev hur det var att drabbas av bröstcancer. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2006) 
är självbiografier som metod bra att använda vid vetenskapliga undersökningar om det passar 
in på syftet eftersom de innehåller livsberättelser som både är detaljerade och innehållsrika. 
Ett annat alternativ på metod för att besvara studiens syfte kunde ha varit intervjuer med 
bröstcancerdrabbade kvinnor. Anledningen till att författarna inte valde denna metod var att 
det är en mycket tidskrävande metod. För att göra intervjun så säker som möjligt, bör 
ljudinspelning användas. En timmes intervju tar ungefär fyra till sex timmar att skriva ned. 
Dessutom kan svaren från den intervjuade påverkas av närvaron av bandspelaren (Patel och 
Davidsson, 2003). Enligt Helsingforsdeklarationen (2008) ska nyttan med forskningen 
överväga eventuellt lidande för att det ska vara etiskt riktigt att utföra studien. Då författarna 
inte hade någon större erfarenhet av intervjuer sedan tidigare fanns en risk att de kunde orsaka 
lidande för kvinnorna som övervägde nyttan med studien. Därför valdes intervjuer bort som 
en metod till denna studie. Det finns även risk under en intervju att kvinnan inte skulle känna 
sig trygg med den som intervjuar och undviker att delge eller berätta om sina upplevelser på 



11 
 

grund av detta. Fördelen med intervjuer är att intervjuaren kan ställa följdfrågor och 
kontrollera att tolkningar av informationen har gjorts på ett korrekt sätt. Hade studien istället 
haft intervjuer som metod hade troligtvis ett annat resultat framkommit då studien har ett 
livsvärldsperspektiv och upplevelserna är knutna till den unika kvinnan. 
 
Fördelarna med att använda självbiografier som datainsamlingsmetod var att beskrivningarna 
i de sju biografierna som valdes ut var personligt skrivna och hade detaljerade beskrivningar 
av deras upplevelser av sjukdomen. Anledningen till att vi valde självbiografier istället för 
intervjuer eller artikelstudie var att kvinnorna verkligen har tänkt igenom och reflekterat över 
hela sin livssituation under lång tid. Därför ansåg författarna till denna studie att de borde få 
den mest sanna bilden av hur kvinnorna upplevde att drabbas av bröstcancer. Det kan även 
vara så att kvinnorna vågar berätta mer när det skriver berättelserna i text än om de blir 
intervjuade. Det finns även negativa aspekter av att använda självbiografier som metod. Det 
finns till exempel ingen möjlighet att ställa följdfrågor om det är något ytterligare forskaren 
vill veta. Den enda informationen som finns att ta del av är den som är nedskriven i 
biografierna. Eftersom kvinnornas historier blir offentliga i och med självbiografierna det kan 
även vara så att de utelämnar information på grund av detta. 
 
Fördelen med att välja böcker som endast fanns tillgängliga i Växjö var att en stor del av tiden 
kunde avsättas till att läsa böckerna flera gånger i lugn och ro. Det gjorde att forskarna fick en 
mycket klar och tydlig bild över kvinnornas upplevelser. Nackdelen med detta 
tillvägagångssätt var att studien gick miste om fyra självbiografier, eftersom de inte fanns i 
Växjö. Dessa kunde ha passat bra in på studiens syfte. Då sökningar efter självbiografier 
gjordes fanns inga avgränsningar för kvinnornas ålder i urvalet av böcker. Anledningen till att 
det inte finns några avgränsningar är att det fanns begränsat med litteratur som stämde in på 
inklusions- och exklusionkriterierna för studien. Därför valde författarna att ha med kvinnor i 
alla åldrar. Det finns både positiva och negativa aspekter med att inte ha någon 
åldersbegränsning. Det positiva är att det är stor skillnad i ålder bland kvinnorna och det 
betyder att författarna får tillgång till en mångfald av känslor eftersom det är sannolikt att 
upplevelserna skiljer sig beroende på var i livet kvinnan befinner sig. Det fanns ingen biografi 
där kvinnor var yngre än 39 år och inte hade hunnit skaffa barn. Om en yngre kvinna utan 
barn hade funnits med hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut. Författarna valde den 
specifika åldersgränsen för böckerna eftersom de ansåg att bröstcancerforskningen gjort 
enorma framsteg de senaste åren och överlevnaden i bröstcancer har ökat. Därför borde 
troligtvis kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer idag ha ändrats. En 
bröstcancerdiagnos är inte ett lika stort hot mot livet som det var förr enligt Nystrand (2010). 
Alla kvinnor som skrev självbiografierna som valdes ut till studien överlevde sjukdomen. Det 
betyder att de kunde avsluta böckerna själva och att detta inte gjordes av en anhörig. Hade det 
varit anhöriga som avslutat böckerna hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut. Om 
kvinnorna hade lidit av fler sjukdomar än bröstcancer hade även detta säkerligen påverkat 
slutresultatet. 
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) skiljer sig användningen av begrepp för att beskriva 
trovärdighet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. I den kvalitativa forskningen används 
begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att beskriva olika aspekter av 
pålitlighet i studien. Studiens trovärdighet ökar om läsaren kan följa hur författaren har gått 
tillväga med studien och kan göra om samma process (Ibid). Författarna har försökt att 
beskriva syfte, urval, datainsamling och analys på ett noggrant och detaljerat sätt för att 
läsaren ska kunna göra om samma process. Enligt (Ibid) måste tillräcklig mängd data vara 
insamlad för att besvara syftet på ett trovärdigt sätt. I de sju utvalda självbiografierna fanns en 
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mängd olika beskrivningar av upplevelsen av att drabbas av bröstcancer, tillräckligt med 
upplevelser för att besvara studiens syfte. Studiens analys gjordes enligt Graneheims och 
Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Denna ansågs mest lämplig då syftet med 
studien var att få kunskap om kvinnornas livsvärld. Fördelarna med att läsa böckerna två 
gånger var att det gjorde det lättare att plocka ut det essentiella i böckerna. Detta gjordes 
enskilt och fördelen med det var att författarna inte hade någon möjlighet att påverka 
varandras analys. Om författarna hade valt att dela upp böckerna och läst hälften vardera hade 
vissa meningsbärande enheter gått förlorade eftersom författarna till viss del valt ut olika 
meningsbärande enheter ur självbiografierna. Därmed hade resultatet sannolikt sett 
annorlunda ut. Författarna sammanställde gemensamt de meningsbärande enheterna från 
böckerna och fördelen med detta är att båda författarnas analys smälter samman och det är 
enkelt att se de drabbade kvinnornas mest framträdande upplevelser. Kondenseringen och 
kodningen gjordes först enskilt av författarna och sammanställdes sedan gemensamt av 
författarna. Då meningsskiljaktigheter uppstod förde författarna en diskussion tills båda var 
överens. Fördelen med att författarna gjorde delar av analysen enskilt var att de kunde 
försäkra sig om att de meningsbärande enheterna tolkades korrekt. 
 
Det är lätt för läsaren att följa analys processen då författarna redovisar de meningsbärande 
enheterna, kondenseringen, kodningen och kategorisering. Resultatet är inte generaliserbart då 
upplevelserna är knutna till den unika kvinnan. Resultatet belyser vilka olika känslor kvinnor 
kan uppleva då de är drabbade av bröstcancer. Det är viktigt att sjuksköterskor har alla dessa 
känsloreaktioner i åtanke då de försöker uppnå den bästa omsorgen för dessa kvinnor. 
Författarna valde att inte ha några frågeställningar för att begränsa och förtydliga syftet då 
syftet redan ansågs tillräckligt begränsat. Det är tydligt vad författarna vill få kunskap om och 
risken för misstolkningar är liten. För att öka studiens tillförlitlighet har författarna försökt att 
beskriva processen av denna studie så tydligt som möjligt och styrkt denna med referenser. 
Författarna har även varit medvetna om sin förförståelse och gjort sitt bästa för att tygla 
denna. För att förstärka det som författarna kommit fram till i resultatet tydliggjordes 
kvinnornas upplevelser med citat från självbiografierna. 

Resultatdiskussion 
I de mest framträdande delarna av resultatet framkom att då kvinnorna fick sin 
bröstcancerdiagnos drabbades de av starka känslor som bland annat chock, ångest, sorg, 
rädsla för döden och en känsla av att befinna sig i ett vakuum. Författarna är övertygade om 
att för alla kvinnor som får ett bröstcancerbesked är det förmodligen en mycket svår 
upplevelse. Dock kan det säkerligen finnas en skillnad i reaktioner och upplevelse då kvinnan 
får sin diagnos. Att få en diagnos utan att på något sätt ha misstänkt någonting måste vara 
svårare att hantera än då kvinnan har anat att något inte har stått rätt till. Om kvinnan känt 
något av symtomen för bröstcancer kan hon ändå ha hunnit förbereda sig mentalt och kunnat 
bearbeta vissa känslor som uppkommer. Den värsta chocken och overklighetskänslan kanske 
inte blir lika stark då kvinnan hunnit förbereda sig på ett dåligt besked. Kovero (2007) 
beskriver även i sin studie att kvinnorna upplevde känslor som chock, dödsångest och 
overklighetskänsla i samband med bröstcancerdiagnosen. De flesta kvinnorna i denna studie 
upplevde total överraskning då de fick sin diagnos till skillnad från vad som framkom i vår 
studie där många av kvinnorna anade att något inte stod rätt till. Det är viktigt att som 
sjuksköterska känna till mångfalden av reaktioner en kvinna kan drabbas av då de får sitt 
diagnosbesked för att kunna stödja dem på bästa sätt. Att kunna informera dem om vad som är 
vanligt att känna och uppleva och att det är helt naturligt att känna på det sättet. Enligt Eide 
och Eide (2009, s. 198) har personer som befinner sig i kris ett stort behov av att dela sina 
känslor och tankar med någon. Patienten kan bli hjälpt att bearbeta situationen och bättre 
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hantera sin sjukdom genom en god kommunikation. Det är även viktigt att ge information om 
sjukdomen och behandlingarna för att göra situationen mer förståelig och förutsägbar för 
patienten. 
 
Det visade sig att kvinnorna upplevde olika känslor i samband med de kroppsliga 
förändringarna de drabbades av till följd av behandlingen. Vissa kvinnor var oberörda över 
detta medan andra tyckte att det var fruktansvärt att förlora bröst och hår, de kände sig 
stympade som kvinnor. Författarna till studien har förstått att det är en traumatisk upplevelse 
för alla kvinnor då kroppen förändras. Hur kvinnorna tar förändringarna kan bero på vart i 
livet de befinner sig. Författarna fick intrycket då de läste självbiografierna att de som 
hanterade förändringarna bäst hade stabilare levnadsförhållanden än de som hanterade 
förändringarna sämre. Det kan uppstå osäkerhet hos kvinnan om hon till exempel vill inleda 
ett nytt förhållande. Hon drabbas säkerligen av tankar över hur hennes nya partner kommer att 
reagera över hennes kropp. Även de kvinnor som har ett fast förhållande funderar säkerligen 
över vad deras partner tycker om att deras kropp inte längre ser ut som den en gång gjorde. 
Att kvinnan upplever att hon förlorar sin kvinnlighet genom de fysiska förändringarna som 
behandlingarna orsakar påverkar hela identiteten. Detta stöds av studien av McCann, 
Illingworth, Wengström, Hubbard och Kearney (2010) där kvinnorna menade att det 
påverkade deras självkänsla och deras identitet att förlora håret. Kvinnorna tyckte det var 
påfrestande att det syntes så tydligt att de var sjuka. Dessutom stöds författarnas tankar av det 
som framkom i studien av Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) att vissa av dessa 
kvinnor uttryckte att de hade förlorat sin kvinnlighet i samband med bröstoperationen. De 
kände en rädsla för att bli oattraktiva och att deras män inte skulle uppskatta dem längre som 
kvinnor. En kvinna uttryckte att hon trodde att hon skulle få svårigheter med att inleda ett nytt 
förhållande med en man på grund av hennes bröstoperation. Hon skulle inte förmå sig att ta av 
sig kläderna inför någon annan. Även en av kvinnorna i vårt resultat undrade över hur andra 
skulle reagera över hennes kropp. Bjørk och Breievne (2005) belyser att människans unika 
identitet uttrycks med hjälp av kroppen. Kroppen är det första vi bedömer i mötet med en ny 
människa. De belyser även att ska det vara en påminnelse om dödligheten då delar av kroppen 
förändras eller förfaller. Det kopplas även samman med skam och ensamhet. Detta kan vara 
en orsak till att kvinnorna i studiens resultat reagerade så starkt som de gjorde på 
behandlingarnas konsekvenser. För att få kvinnorna att lättare acceptera dessa förändringar 
kan sjuksköterskor informera om hjälpen som går att få för att dölja sjukdomen. Till exempel 
bröstrekonstruktion, sminkkurser och utprovning av peruk. 
 
Det visar sig tydligt hur olika kvinnor upplever förändringarna i samband med behandlingen 
av bröstcancern. Det är viktigt att ha detta i åtanke, att lyssna till den unika kvinnan och 
hennes behov för att få reda på hennes upplevelser och för att kunna stödja henne i dessa. Det 
är även bra att informera kvinnan om vad som väntar och vanliga reaktioner och känslor som 
kan uppkomma i samband med dessa förändringar. Att förklara att konsekvenser som till 
exempel håravfall kan komma ganska fort efter påbörjad cellgiftsbehandling för att det inte 
ska komma som en chock för kvinnan. En av kvinnorna i studiens resultat var inte alls beredd 
på att hon skulle börja tappa håret så snabbt, det var en väldigt jobbig situation för henne. 
Information i detta läge hade förmodligen hjälpt kvinnan att känna att hon upplevde en viss 
kontroll över vad som hände.  
 
Stöd från vårdpersonal och andra kvinnor i samma situation visade sig vara viktigt för 
kvinnorna. I studien av Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) kände kvinnorna stöd av 
vårdpersonalen och de hjälpte dem att lättare acceptera bröstcancern. De upplevde även ett 
stort stöd från vänner och familj. Detta framkom även i ett par av självbiografierna. Ensamma 
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kvinnor med mindre socialt kontaktnät kanske kan komma att behöva ett större stöd. Även i 
studien av Drageset, Lindstrøm och Underlid (2009) upplevde kvinnorna att de hade 
förtroende för vårdpersonalen och att de kände att vårdpersonalen gav dem ett stort stöd. 
Kvinnorna tyckte även det ingav hopp inför framtiden att veta att andra kvinnor hade drabbats 
av bröstcancer och överlevt sjukdomen. Eftersom det visade sig att kvinnorna mådde bra av 
och uppskattade stödet från andra kvinnor i samma situation, kan det vara en viktig uppgift 
för sjuksköterskor att informera om olika kontaktnät och stödgrupper som kvinnan kan söka 
sig till. Något som sjuksköterskor kan göra är att finnas till för den drabbade kvinnan och ta 
sig tid till att lyssna för att skapa en god vårdrelation. Enligt Hilmarsson (2003) har lyssnande 
en positiv effekt på relationen. Det är lättare att skapa ett förtroende hos patienten om 
sjuksköterskor har ett empatiskt förhållningssätt. 
 
Studiens resultat belyste även hur svår övergången från att vara sjuk till att vara 
färdigbehandlad var för kvinnorna. Från att ha haft en intensiv kontakt med sjukvården till att 
helt plötsligt stå ensam utan vårdpersonal som hela tiden kontrollerade hur det stod till. Detta 
var ett stort steg för kvinnorna att ta. Författarna fick en känsla av att de flesta människor tar 
för givet att kvinnorna mår bra och känner sig som vanligt då hela behandlingsperioden är 
över då självbiografierna lästes. I själva verket framkommer det att det är tvärtom, vilket även 
en kvinna i studiens resultat var förvånad över. Hon trodde inte att hon skulle känna så som 
hon gjorde. Studiens resultat stöds även av Allen, Savadatti och Gurmankin Levy (2009) där 
det framkom att kvinnorna kände sig övergivna när behandlingarna var över. De kände att 
deras trygghet som de fick från sjukvården plötsligt försvann. De var osäkra på hur de skulle 
kunna återgå till ett normalt liv. Även i studien av Cappiello, Cunningham, Knobf och Erdos 
(2007) där de undersökte hur väl förberedda kvinnorna var på övergången från behandling till 
efterlevande framkom dessa känslor. De beskrev att det var en kamp att återvända till ett 
normalt liv. Kvinnorna kände sig isolerade när behandlingen var färdig. De hade befunnit sig i 
sjukhusvärlden så länge. Även kvinnor i denna studie var oförberedda på att de skulle känna 
som de gjorde efter avslutad behandling. En stor del av kvinnorna fick inte någon information 
om vad som väntade. Nästan alla kvinnor kände att de hade behövt få detaljerad information 
och att denna information skulle ges successivt under behandlingen. De kände sig inte som 
överlevare trots att de förväntades känna så. 
 
Det visade sig att det fanns ett behov av eftervård efter behandlingarna. Andra studier 
bekräftar att eftervård är någonting som sjukvården bör erbjuda alla kvinnor (Allen, Savadatti 
och Gurmankin Levy, 2009). Om kvinnan dessutom har en familj är sjukdomen även en stor 
påfrestning för dem vilket författarna uppfattade då de läste självbiografierna. Har kvinnan 
barn kan det påverka dem oerhört mycket beroende på vilken ålder de befinner sig i. En 
bröstcancerdiagnos tar mycket tid och energi från den drabbade och det finns en risk att 
kvinnan inte har möjlighet att ge barnen den tid de egentligen behöver. Då 
bröstcancerbehandlingen är över kan det vara så illa att hela familjen är utmattad. Det borde 
finnas möjlighet för kvinnan eller hela familjen att få komma iväg och bara värna sig själv 
och/ eller familjen. Att ha möjlighet att samla kraft istället för att tänka på alla bestyr i 
vardagen. Att under till exempel en vecka ha möjlighet att njuta av livet och bearbeta vad de 
gått igenom med hjälp av en kurator eller psykolog. Detta har författarna med sin nya kunskap 
förstått kan hjälpa de drabbade kvinnorna och öka deras välbefinnande. Detta är ett bra sätt 
för kvinnorna att kunna förbereda sig för att återgå till ett liv utan bröstcancer. Det 
framkommer tydligt ur studiens resultat och i de två artiklarna som stödjer vad författarna har 
kommit fram till, att behovet av eftervård är större än vad sjukvården hittills tagit hänsyn till 
(Allen, Savadatti och Gurmankin Levy, 2009; Cappiello, Cunningham, Knobf och Erdos, 
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2007). Det är inte etiskt försvarbart att en kvinna ska behöva må sämre då hon vunnit kampen 
mot sjukdomen än då hon lever mitt i den. 
 

Framtida forskning 
För att minska sjukdoms- och vårdlidandet för kvinnor med bröstcancer och förbättra kvalitén 
på framtidens vård krävs ett tydligare perspektiv på patientens livsvärld. Ytterligare forskning 
med inriktning på kvinnornas upplevelser av bröstcancer med ett livsvärldsperspektiv krävs 
då upplevelsen av att drabbas av bröstcancer skiljer sig från kvinna till kvinna. Eftersom det 
framkommer hur viktigt det är att kvinnorna upplever ett stöd från omgivningen då de för sin 
kamp mot sjukdomen, krävs mer forskning inom olika sorters stöd som kan hjälpa kvinnan i 
hennes hälsoprocess. Till exempel ett ökat stöd från sjukvården. En tanke är att i framtiden 
inrikta sig på en mer familjeorienterad vård om kvinnan så önskar. Om kvinnan i familjen 
drabbas av bröstcancer berör det sannolikt hela familjen. Mår inte familjen väl kan de inte 
stödja kvinnan i hennes hälsoprocess och familjens hälsa påverkar även kvinnans mående. Att 
involvera hela familjen kan göra att de förhoppningsvis känner en högre livskvalité. Eftersom 
bristen på eftervård är något som kvinnorna i vår studie uttryckte som ett stort lidande är detta 
ett område som bör utforskas ytterligare för att i framtiden förbättra kvinnors bröstcancervård. 

SLUTSATS 
Kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer var chockartade och de fick starka men, 
ambivalenta känslor för den förändrade kroppen. Det framkom även hur viktigt det var med 
stöd från vårdpersonal och andra kvinnor i samma situation och att kvinnorna upplevde en 
brist på eftervård. Att eftervården för bröstcancerdrabbade kvinnor utvecklas i framtiden är av 
stor vikt eftersom det idag är problem som inte tas tillräckligt med hänsyn till. Målet för 
sjukvården är att skapa så god vård som möjligt för de bröstcancerdrabbade kvinnorna. Som 
vården ser ut idag är den inte optimal eftersom studies resultat belyser att färdigbehandlade 
kvinnor har stora problem att återgå till vardagen och att uppleva livskvalité. 
 
Resultatet ur denna studie kan förhoppningsvis motivera till vidare forskning inom detta 
område, speciellt inom förbättrad eftervård eftersom detta är något som brister i dagens vård. 
Vårdpersonal som kommer i kontakt med bröstcancerdrabbade kvinnor kan få ny kunskap och 
öka medvetenheten om vad sjukdomen innebär, genom att ta del av det som framkommer i 
studien. 
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BILAGA 1 
Sökschema över självbiografierna 
 
Databas Sökord Antal träffar Utvalda biografier 
LIBRIS Bröstcancer 

 
Avgränsningar: 
Bröstcancer + 
biografi 
(Svenska valdes som 
avgränsning när 
sökorden skrivits in) 

707 st 
 
 
30 st  
 
Klart att jag klarar 
mig!: dagbok om min 
bröstcancer (Ihre, 
1994) 
 
Bara mitt bröst: en 
överlevnadsbok för 
cancerdrabbade 
(Ullenius, 1996) 
 
Evelina ska minna 
om mig (Höglin, 
1995) 
 
När du blir ”flintis” 
kan pappa köra mig 
till fritids då? 
(Andersson, 2004) 
 
Boken jag saknade 
när jag fick 
bröstcancer: tankar, 
känslor, fakta, 
behandling och 
alternativa metoder 
(Wachmeister, 1997) 
 
Enbröstad (Grahn, 
2003) 
 
Ovanför molnen är 
himlen blå 
(Krokfors-Lindsjö, 
2000) 
 
Livet i retur 
(Pettersson, 1995) 
 
Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 

 
 
 
7 st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När du blir ”flintis” 
kan pappa köra mig 
till fritids då? 
(Andersson, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 



 
 

kärlek, vänskap och 
arbete (Thunberg, 
2006) 
 
Möte med döden i 
mitt liv (Tuft, 1992) 
 
Förändringar: tio 
kvinnor skriver om 
cancer (Landin, 
2000) 
 
Alla frågor börjar 
med varför? 
(Eneslätt, 2004) 
 
Min cancer, mitt 
ansvar? (Tuft, 1988) 
 
Leva vore ett fint 
alternativ (Wander, 
1989) 
 
När livet rämnar 
(Nyberg, 2008) 
 
Mina goda jättar: 
frisk genom 
alternativ medicin: 
en kvinnas kamp mot 
sin bröstcancer 
(Brohn, 1987) 
 
Pia Almström – min 
version av vården 
(Törnqvist och 
Almström, 2006) 
 
Brösttoner: en liten 
bok om tankar och 
känslor kring 
bröstcancer (Hållén, 
2000) 
 
Bara mitt bröst 
(Ullenius, 2000, ny 
utg) 
 
Cancer som 
resesällskap 

kärlek, vänskap och 
arbete (Thunberg, 
2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När livet rämnar 
(Nyberg, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancer som 
resesällskap 



 
 

(Målevik, 2011) 
 
Bröstresan 
(Palmcrantz, 2011) 
 
Den enda vägen 
(Alberts, 2008) 
 
Hjärtat grater 
(Jonsson, 1997) 
 
-och du skall tacka 
(Löfgren, 2007) 
 
Ett bröst är borta: 
anteckningar från en 
overklig resa i livet 
(Malmberg, 2011) 
 
Jag hörde orden 
(Olsson, 2010) 
 
En andra chans 
(rexroth, 2007) 
 
Jag vill leva (Tiger, 
2010) 
 
Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 
kärlek, vänskap och 
arbete (Thunberg, 
2007, pocketutg) 
 
Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 
kärlek, vänskap och 
arbete. Talbok 
(Thunberg, 2006,) 
 

(Målevik, 2011) 
 
Bröstresan 
(Palmcrantz, 2011) 
 
Den enda vägen 
(Alberts, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag vill leva (Tiger, 
2010) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BILAGA 2 
Sammanfattning av självbiografierna 
 
Författare: 
Titel: 
Årtal: 

Metod Beskrivning 

Towe Alberts 
Den enda vägen 
2008 

Självbiografi Towe drabbades av 
bröstcancer år 2003. Hennes 
liv förändrades och rädslan 
fanns ständigt närvarande. År 
2008, året som hon skulle 
friskförklaras, drabbades hon 
av ett återfall. Hon berättar 
om sin resa och kamp mot 
cancern.  

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

Självbiografi Anneli var 39 år då hon 
drabbas av cancer och har 
man och en son. Man får 
följa hennes tuffa resa mot 
cancern och de ständiga 
återfallen. Men hon fortsätter 
hela tiden att kämpa för livet. 

Maggie Målevik 
Cancer som resesällskap 
2011 

Självbiografi Maggie var runt 45 när hon 
känner en knöl i bröstet. Det 
var cancer! Hon hade en 
familj som stöttade henne 
genom hela sjukdomen. I 
boken berättar hon sina 
upplevelser av att drabbas av 
cancer. Hon försökte genom 
hela sjukdomstiden vara så 
positiv som möjligt, men det 
fanns även dagar som var 
riktigt tuffa. 

Eva Nyberg 
När livet rämnar 
2008 

Självbiografi Eva var 43 år när hon 
drabbades av bröstcancer. 
Hon var då ensamstående 
med två söner. När hon hade 
kämpat mot sjukdomen i tre 
år och trodde den värsta 
kampen var över drabbades 
hon av ett återfall med 
spridning till lymfkörtlarna. 
En personlig berättelse med 
tankar och känslor om hur 
det är att leva med 
bröstcancer. 

Ulrika Palmcrantz Självbiografi Våren 2010 fick Ulrika en 



 
 

Bröstresan 
2011 

chock när läkaren berättade 
att hon hade drabbats av 
bröstcancer. Hon har man 
och barn. Hon berättar om 
kampen mot bröstcancern 
medans vardagen fortfarande 
måste flyta på.  

Karin Thunberg 
Mellan köksfönstret och 
evigheten 
2006 

Självbiografi En varm och öppen 
självbiografi som handlar om 
Karin som jobbar som 
reporter på Svenska 
Dagbladet. Hon berättar 
personligt om hur livet 
stannar upp då hon får sin 
cancerdiagnos och hur hon 
kämpar för att bli frisk. Hon 
lever ihop med en man och 
har en vuxen son.  

Monica Tiger 
Jag vill leva 
2010 

Självbiografi Monica blir förtvivlad, rädd 
och arg när hon får 
diagnosen bröstcancer. Hon 
har en man och tre barn. Hon 
har en rädsla för att inte få se 
sina barn växa upp. Hon 
börjar en lång kamp för att 
besegra sin cancer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


