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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen i Sverige och cirka 20 kvinnor 

insjuknar i bröstcancer varje dag. I tidigare forskning visades det att kvinnorna upplevde 

blandade känslor i samband med bröstcancerdiagnos då detta påverkade deras livsvärld på 

olika sätt. Men det saknas en djup inblick av deras upplevelse utifrån livsvärlden. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av bröstcancer. 

Metod: Studien utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys. Genom sex stycken 

självbiografiböcker har det samlats in fakta då böckerna är skrivna av kvinnor som är 

drabbade av bröstcancer. Analysen gjordes enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2012) 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det har framkommit i resultatet att kvinnorna upplevde olika starka känslor vid 

bröstcancer diagnosen. Kvinnornas liv förändrades och dem försökte att hantera deras nya 

livssituation genom att lägga upp nya sterategier i livet. Vid behandling uppstod det en del 

biverkningar som kunde leda till håravfall och förlorat bröst och detta upplevdes mest jobbigt 

hos kvinnorna. Det har uppstått olika tankar och känslor kring framtiden så som dödstankar, 

Titel Kvinnors upplevelser av bröstcancer. 

Författare Emelie Andersson & Samira Hoveida 

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för sjuksköterskor, 180 hp 

Handledare Sten-Ove Andersson 

Examinator Jenny Lovebo 

Adress Linneuniversitetet, institution för hälso- och vårdvetenskap 315 

95 Växjö 

Nyckelord Bröstcancer, kvinnor, självbiografier 



 
 

återfall och rädsla att överge sina barn. Det var viktigt att få stöd och hjälp både från 

närstående och vårdpersonal under sjukdomsförloppet.  

 

Slutsats: Studieresultatet har visat att när kvinnorna drabbades av bröstcancer, uppkom det 

olika starka känslor hos de. Denna händelse i livet var chockerande och deras liv förändrades 

i samband med sjukdomsförloppet. Det är viktigt att få stöd och hjälp både från närstående 

och vårdpersonalen, vilket främjar välbefinnande och lindrar lidande hos kvinnorna.  
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INLEDNING 
 

Cancer är en sjukdom som drabbar drygt 57,000 människor varje år i Sverige.  Över 8000 av 

cancerdiagnoser är bröstcancer som är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och 

cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer.  Med andra ord insjuknar cirka 20 

kvinnor varje dag i bröstcancer (Nystrand, 2014).  

Studieförfattarna har många gånger funderat på hur det är att uppleva bröstcancer och 

dessutom hur livet kommer att förändras och dess följder och påverkan .Cancerbesked är 

något som förändrar kvinnors hela liv och verklighet. Därför är det betydelsefullt att stödja de 

kvinnor som har fått en bröstcancerdiagnos. Vi som blivande sjuksköterskor kommer 

förmodligen att träffa dessa kvinnor någon gång i framtiden och därmed är det viktigt att ha 

tillräckligt med kunskaper för att kunna bemöta och stödja deras förändrade liv vid 

bröstcancer. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen bland kvinnor i Sverige. De som drabbas av 

sjukdomen är medelålders och äldre kvinnor . Mindre än 5 procent av kvinnor är under 40 år 

(Nystrand, 2014).  

 

Cancern brukar uppkomma när den perfekta balansen rubbas i kroppen och generna ger fel 

signaler till cellerna. Därmed börjar cellerna dela sig felaktigt och senare med tiden delar sig 

cellerna ohämmat. De i sin tur bildar en kompakt massa av celler och denna kallas för tumör 

(Sköld Nilsson, 2010, s.13). När tumören fortsätter att växa och blir större, kan den kännas 

och ses tydligare och den blir lättare att upptäcka. Det finns både godartade och elakartade 
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tumörer. Båda har förmågan att växa sig stora, men bara den elakartade har förmågan att växa 

igenom andra vävnader och tränga sig in i blod och lymfkärlen och vidare till nya organ i 

kroppen. Cancercellerna har inte förmågan att dö utan delar sig ohämmat. Då behöver 

behandling sättas in för att hjälpa kroppen (Einhorn & Sylwan, 2013).  Det finns olika sorters 

bröstcancer och den vanligaste är carcinom (99 procent) som uppstår i bröstmjölksgångarnas 

celler. Det kan även uppkomma i mjölkkörtlarna men det är inte så vanligt. Sarkom är den 

andra sorten av bröstcancer som uppstår i bindvävnaden mellan mjölkkörtlarna (Sköld 

Nilsson, 2010, s.14).  

Symptom och orsak 

Enligt Nystrand (2014) är de vanligaste sjukdomssymptomen en knöl i bröstet, ytterligare 

symptom är knöl i armhålan, hårt bröst som är förstorat, indragningar i huden, vätska och blod 

från bröstvårtan samt hudförändringar t.ex. ”apelsinhud” och hudrodnad. Vid bröstcancer är 

det inte så vanligt att uppleva ömhet och smärta i bröstet. 

 

Det finns några riskfaktorer som ökar risken för att utveckla bröstcancer. De två viktigaste är 

radioaktiv strålning som är ovanligt i Sverige eftersom det finns bra strålskyddsteknik, även 

beroende på mängden kvinnliga könshormoner som bröstkörtlarna utsätts för under hela livet. 

Det kan även ha en viss betydelse att kvinnliga könshormoner ökar när kvinnan får sin första 

menstruation, om inget barn har fötts, inträder sent i klimakteriet eller tar läkemedel med 

östrogen, i och med detta så påverkar det risk att få cancer. Andra riskfaktorer är stress, 

kosthållning och övervikt. Ärftligheten kan vara en orsak med 5-10 procent till att drabbas av 

bröstcancer (Sköld Nilsson, 2010, s. 15-18).  

Diagnos och behandling 

För att fastställa en bröstcancerdiagnos kombineras tre olika undersökningar, först en klinisk 

undersökning, därefter en mammografi eller ultraljud och till sist görs en finnålspunktion. En 
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klinisk undersökning innebär att läkaren noggrant undersöker patientens bröst, lymfkörtlar, 

armhåla och hals. En mammografiundersökning är en bröströntgen som kvinnor i 40- års 

ålder uppmanas att gå på i Sverige för att upptäcka eventuella bröstcancertumörer så tidigt 

som möjligt. Mammografin ökar chansen för att kunna se om det är en godartad eller 

elakartad tumör. Finnålspunktion innebär att det görs en punktion med en särskild spruta som 

suger ut celler där det misstänks vara en tumör. Sedan undersöks cellerna i ett mikroskop och 

därmed kan godartad eller elakartad tumör upptäckas (Nystrand, 2014). 

 

 Det finns olika behandlingsalternativ vid bröstcancer. Kirurgi är det främsta 

behandlingsalternativet. Den vanligaste kirurgimetoden är att bara operera bort den del av 

bröstet som tumören finns i med omgivande vävnad vilket kallas för bröstbevarande kirurgi. 

Denna metod används då tumören inte är större än 3-4 centimeter (Ericson & Ericson, 2013). 

Hormonell behandling, strålbehandling och cytostatikabehandling är andra behandlingsformer 

för att minska risken att cancersjukdomen ska återuppstå (Nystrand, 2014). Analys av 

tumören sker under pågående operation för att klargöra om det finns tumörceller i närliggande 

körtlar med syftet att operera bort lymfkörtlar som finns i armhålan. Mastektomi är den andra 

kirurgiska metoden som innebär att hela bröstet tas bort och utförs vid större tumörer eller när 

det finns fler olika tumörer. Om inte hela bröstet opereras bort bör strålbehandling sättas in då 

risken finns att cancerceller fortfarande föreligger i den del av bröstvävnaden som återstår 

(Nystrand,2014).  

Strålbehandling 

Strålbehandlingens syfte är att minska risken för att nya tumörer ska dyka upp och risken för 

att avlida i bröstcancer minskar. När ett kirurgiskt ingrepp görs är strålbehandlingen ett 

komplement som dödar de cancerceller som kan finnas kvar. I enstaka fall behövs det inte 

göras någon strålbehandling alls (Nystrand, 2014). Behandlingen kan ge olika slags 
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biverkningar t.ex. trötthet, håravfall, hudreaktioner, illamående, munhålebesvär och 

aptitlöshet (Olsson, 2013).   

Cytostatikabehandling  

Cytostatikabehandling är ett läkemedel som är cellhämmande och används mot vissa former 

av bröstcancer. Behandlingen hjälper till att förebygga återfall av cancern och även behandla 

sjukdomen som har spridit sig i kroppen. Tumören kan vara så stor att den inte kan opereras 

bort, utan då sätts cytostatikan in för att minska ned den (Nystrand, 2014). Det kan uppstå en 

del biverkningar med denna behandling så som trötthet, illamående, håravfall, dålig aptit, 

blodbrist, blödning, infektionskänslighet och sköra slemhinnor (Wallberg, 2014).  

Hormonell behandling 

Cirka 70 – 80 procent av bröstcancertumörer är hormonkänsliga för kvinnans könshormoner, 

särskilt östrogen (Nystrand, 2014). De flesta brösttumörer har östrogenreceptorer på sin 

cellyta. Detta innebär att cancercellerna är känsliga för östrogen och därmed blir dem 

stimulerade i sin tillväxt av hormonet östrogen.  I sådana fall kan antiöstrogengena läkemedel 

ges för att hämma cancercellernas tillväxt (Ericson & Ericson, 2013). Kvinnor får lindriga 

biverkningar av detta läkemedel, särskilt kvinnor i 60- års åldern kan uppleva ökade 

klimakteriesymptom så som sköra slemhinnor i underlivet och blodvallningar när de 

genomgår behandlingen (Nystrand, 2014). 

Upplevelse av bröstcancer  

Kvinnor som upptäcker en förändring i bröstet upplever stress och en del hamnar i en kris 

(Blow et al., 2011). Under den tid som kvinnorna väntar på diagnosresultatet får de olika 

starka känslor av deras eventuella sjukdom (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp 

,2014).Vid bröstcancerdiagnosen visar en del kvinnor emotionella reaktioner och hamnar i en 

chock (Mosher et al., 2013).  
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Många kvinnor upplever att få diagnosbesked av bröstcancer som en påfrestande händelse i 

livet. Oavsett om kvinnorna är förberedda eller inte, kommer beskedet som en chock. 

Kvinnorna tappar förhoppningar när beskedet blir fastställt. Kvinnornas liv förändras efter 

beskedet och de måste vänja sig vid den nya situationen. Detta skapar inre kaos hos ett flertal 

kvinnor och detta kan pågå en längre tid (Bergh et al., 2007, s. 49).  

 

Att drabbas av eller insjukna i en livshotande och allvarlig sjukdom är en väsentlig händelse 

för de flesta individer i livet. En cancerdiagnos är något skrämmande och speciellt samt 

väcker olika känslor hos individer som sammankopplar diagnosen med svåra symptom, 

smärta och död. Cancer väcker olika känslomässiga och starka reaktioner rörande livets 

osäkerhet, orättvisa och oförutsägbarhet då livet inte är under kontroll. I denna situation 

uppkommer ofta en kamp om livets mening eller meningslöshet (Lindqvist och 

Rasmussen,2009, s. 797-798). 

 

Cancer kan ses som sjukdom, död, ett hinder och även som en livsförändring. Genom att hitta 

en betydelse för sjukdomen leder det till tillväxt och livsförändrande upplevelser. En 

cancerdiagnos kastar en skugga av förtvivlan om livet för individen. I väntan på diagnos är 

kvinnor oroliga för sin familj och framtiden. Kvinnorna är oftast bekymrade om vad som ska 

ske i deras liv efter diagnosen (Blow et al., 2011). De flesta kvinnor besväras av ovisshet för 

framtiden och samtidigt tanken om att inte kunna vara närvarande när deras barn växer upp 

skapar oro hos dessa individer (Vilhauer, 2008). 

  

Att få en bröstcancerdiagnos är förödande inte bara för den som har drabbats utan även familj 

och vänner påverkas i denna traumatiska livshändelse (Tighe, Molassiotis, Morris & 
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Richardson, 2011). Människor i kvinnornas omgivning kan också uppleva smärta och lidande 

i samband med deras sjukdom (Horgan, Holcombe & Salmon, 2010). 

 

Förändringar i aktivitetsnivå till följd av trötthet från cancerbehandling förhindrar kvinnor 

som är drabbade av cancer att kunna fortsätta arbeta som tidigare. Det kan vara jobbigt och 

svårt att bibehålla sin tidigare roll både på jobbet och i familjen. Då uppstår en känsla av 

förlust och frustration över att inte längre kunna sköta varken jobbet eller familjen. (Krigel et 

al., 2014). 

 

Livskvaliteten försämras hos de flesta kvinnor inklusive förändringar i relationer, 

kommunikation, självbild och hantering av osäkerhet. Kvinnorna upplever nedgång i dagliga 

aktiviteter efter cancerdiagnos och blir mindre aktiva i samband med deras fysiska symptom 

av sjukdomen samt biverkningar av behandling (Vilhauer 2008).  

  

Behandlingstiden är svår hos de flesta bröstcancerdrabbade kvinnor på grund av biverkningar 

och många är oroliga för håravfall och förändrat bröstutseende på grund av behandlingar 

(Mosher et al., 2013).  

 

Ett flertal kvinnor upplever sociala begränsningar som ett annat cancerrelaterat bekymmer 

(Mosher et al., 2013).  En del kvinnor undviker att prata om sin sjukdom och prognos med 

andra som är involverade i sjukdomsförloppet, eftersom de inte är bekväma med att diskutera 

sin diagnos och sjukdom med sin familj och vänner. Dessa sociala begränsningar kan vara ett 

hinder för en öppen konversation om cancern, men sådana konversationer är avgörande för 

bearbetning av sjukdomen. Genom att prata med andra underlättas emotionell och kognitiv 

bearbetning av cancersjukdomen, detta kan i sin tur leda till förbättring av psykologiskt 
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välbefinnande (Mosher et al., 2013).  Flertal kvinnor kände ett behov av stöd, men kände 

samtidigt att de inte hade fått tillräckligt med stöd av varken sina familjemedlemmar eller 

nära vänner och följden blev att de ofta försökte söka stöd utanför familjecirkeln och vänner 

(Vilhauer, 2008). 

En del kvinnor upplever stöd från familjemedlemmar, bland dem kan maken ha stor betydelse 

i att stötta kvinnan speciellt till en början och särskilt när hon står inför fysisk 

funktionsnedsättning (Sprung, Janotha & Steckel, 2010). 

Vårdpersonalstöd har inverkan på canceröverlevnad. Vid nydiagnostiserad bröstcancer behövs 

stödjande vård samt pedagogiska resurser från vårdpersonal för att kunna hjälpa kvinnorna i 

sjukdomsförloppet (Tighe et al., 2011). 

I samband med bröstcancerdiagnos väcks det olika känslor hos de drabbade kvinnorna. Detta 

är en förändring i kvinnornas liv som påverkar deras liv på olika sätt. Behandlingar och dess 

biverkningar är påfrestande för kvinnorna vilket berör både inre och yttre förändringar i livet. 

Därmed är det viktigt att kvinnorna får stöd att kunna hantera deras nya förändrade situation.   

TEORETISK REFERENSRAM 

Enligt Wiklund (2008, s. 25) är vårdvetenskapen en vetenskap som skapar kunskap om 

vårdandet. En vårdvetenskaplig synvinkel inriktar sig på olika livsvärldar. Detta innebär att 

förstå och se den andra människans upplevelse med syftet att analysera deras värld. 

Vårdvetenskap beskriver alltså god vård som alla yrkeskategorier använder för att vårda 

människor på olika sätt.  Utifrån vårdvetenskaplig kompetens ska vårdaren ha fokus på 

patientens livsvärld genom att förstå hur sjukdom, lidande och hälsa påverkar den individuella 

patientens livssammanhang med syftet att stärka och stödja patientens hälsoprocesser 

(Dhalberg & Segesten, 2010, s. 126-127). De vetenskapliga begrepp som tas upp i studien är 

livsvärld, välbefinnande och lidande. 
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Livsvärld 

Utifrån patientperspektivet är livsvärld en utgångspunkt för att förstå hur lidande, hälsa och 

sjukdom påverkar patientens värld. Livsvärlden innebär hur människor upplever sin egen 

värld. Livsvärlden är unik och är individuell för varje individ och kan variera beroende på 

olika situationer (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 127-128). Ur vetenskaplig mening ska 

patienten vara i fokus och detta innebär att vårda patienten med livsvärlden som en grund. När 

patienten har en svår sjukdom, måste vårdaren skapa en insikt om hur sammanhang och 

livsmening upplevs för den unika individen och hur detta påverkar patientens vardag. Genom 

att inrikta sig mot patientens livsvärld kan det skapas en djupare förståelse för patienten. 

Därför är det viktigt att vårdaren förstår och bemöter bröstcancerpatientens livsvärld ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv.    

Välbefinnande 

Hälsa och välbefinnande är sammanhängande då välbefinnande är en viktig känsla för varje 

människa för att kunna uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa påverkar hela 

människan och detta innebär att ”vara i stånd till” i relation med medmänniskor i 

omgivningen samt inre balans. Vid svår sjukdom kan det vara svårt att ha fokus på hälsa, men 

med hjälp av professionella vårdare kan patienten uppleva välbefinnande och känna 

möjligheten att kunna utföra sitt väsentliga livsprojekt (ibid. s. 49 +80-81). En människa kan 

uppleva både välbefinnande och lidande samtidigt, t.ex. en kvinna som har bröstcancer lider 

på grund av cancersjukdom som även kan uppleva välbefinnande genom sociala relationer av 

vänner och familj. Välbefinnandet är unikt för varje individ då hälso och sjukvårdpersonal 

försöker att främja detta i varje unik vårdsituation. 

Lidande 

Upplevelsen av lidandet uppkommer i olika delar av individens verklighet. Det finns olika 

former av lidande och uppkomsten av dessa former beror på vilken källa lindandet har, då det 
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talas om sjukdom, vård och livslidande. Lidande drabbas alla människor någon gång i livet av 

och det uppstår oftast i samband med sjukdomar, denna kallas för sjukdomslidande och 

innebär att det uppkommer fysiska symtom i samband med sjukdomen och även upplevelser 

av begränsning i form av oförmåga att utgöra olika aktiviteter som hör till livet. Vårdlidande 

är den andra formen av lidande som upplevs i följd av brister i vården och begränsningar av 

denna. Livslidande har inverkan på hela individens liv, hållning och verklighet. Detta blir ofta 

aktuellt vid sjukdom och hänger med individens hela existens.  

 

Det kan vara svårt att veta vad som orsakar lidandet eftersom en händelse eller förlust i livet 

kan uppfattas på olika sätt hos individer. För cancerpatienter kan det vara beskedet, 

insjuknandet för sjukdomen eller ett bortopererade organ som skapar lidande (Öhlén, 2005, 

155-156). 

 

Lidande kan uppstå från diagnos till vårdprocess och efter behandling och därför är det viktigt 

att som sjuksköterska belysa dessa lidanden hos bröstcancerdrabbade patienter för att kunna 

lindra detta. Enligt Wiklund (2008, s. 148)  när det gäller omvårdnad eller vårdande av 

patienterna handlar det om alltså att främja patientens hälsa och lindra lidandet.   

PROBLEMFORMULERINGAR 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna bland kvinnor och varje dag drabbas 

cirka 20 kvinnor i Sverige. Många kvinnor upplever bröstcancerdiagnosbeskedet som en  

mycket påfrestande händelse i livet. Tidigare forskning visar att kvinnor som drabbats av 

bröstcancer visar olika reaktioner i samband med diagnosen och upplever både fysiskt och 

psykiskt lidande under vårdprocessen. Detta kräver att sjuksköterskan har god kompetens att 

bemöta och stödja kvinnor i dessa svåra situationer på ett vårdande sätt. Kvinnors livsvärld 
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förändras vid bröstcancer och eftersom varje människa är unik så uttrycker de sig individuellt 

i samband med den livsförändrade händelsen i livet. Men det finns få studier utifrån kvinnors 

livsvärldsperspektiv som helhet. Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn för att kunna möta 

patientens sjukdomsupplevelse med syftet att lindra lidande hos denna. Därför är det viktigt 

att ha ytterligare kunskap och förståelse kring detta som blivande sjuksköterska.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av bröstcancer. 

METOD 

Studien har en kvalitativ ansats för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Med kvalitativ 

studie kan man bättre förstå kring hur livet visar sig i samband med erfarenheter, upplevelse 

och förväntningar i relation till patientens hälsofaktorer (Friberg 2012, s.121). För att få fram 

studiens syfte utgick författarna från självbiografier. Berättelser användes som insamlingsdata 

eftersom detta material ger en djupare inblick i individens livsvärld som beskriver upplevelser 

och vardag med detaljer (Dahlborg- Lyckhage, 2012, s.162-163).  

Datainsamling 

Sökningen av självbiografier gjordes i Libris nationella bibliotekskatalog. Sökningen gjordes 

utifrån sökord som ansågs lämpliga och relevanta för syftet. Det första sökordet som användes 

var ”bröstcancer” som gav 780 träffar, sedan valdes sökordet biografi. I sökningen kom det 

upp 39 träffar varav två var på engelska. 37 självbiografier på svenska var kvar efter denna 

exklusion. Sedan begränsades utgivningsår och självbiografierna som var äldre än 10 år 

exkluderades, 21 stycken självbiografier blev kvar. Därefter valdes biografierna ut efter i från 

dem böckerna som återfanns på linneuniversitets bibliotek, 10 böcker återstod. Därefter 

granskades titeln på varje självbiografisk bok samt lästes beskrivningen av böckerna för att 
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avgöra vilka som vara intressanta och relevanta för studiens syfte. Av de 10 böckerna valdes 6 

stycken ut till denna studie (Bilaga,1). 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för urvalet för denna studie var att böckerna skulle vara självbiografier, 

som beskriver kvinnors upplevelse av bröstcancer. Självbiografierna skulle vara på svenska 

för att minska risken för felaktiga uppfattningar och missförstånd. Utgivningsåren skulle vara 

mellan 2004-2014 för att samla in mer relevant data i samband med vård, operationer och 

biverkningar av olika behandlingar som finns i nuläget. De kvinnliga författarna skulle vara i 

35-55- års åldern när de fick bröstcancer.  

 Exklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara skrivna om kvinnors bröstcancer och 

inte mäns bröstcancer. Kvinnor med bröstcancer som hade en tidigare sjukdom exkluderades 

med syftet att upplevelsen av bröstcancersjukdomen skulle vara deras första upplevelse av en 

allvarlig sjukdom i livet. Självbiografier som var skrivna från en annan individs perspektiv 

valdes bort, på detta sätt kommer relevanta självbiografier fram som passar in på studiens 

syfte.   

Dataanalys 

Analysen av data ifrån självbiografierna har skett genom en manifest kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2012, s.187-189) är kvalitativ 

innehållsanalys ett sätt att analysera, granska och tolka stora mängder data så som 

självbiografier. Kvalitativ innehållsanalys kan göras både deduktivt och induktivt och val av 

detta beror på studiens syfte.  Induktiv innehållsanalys är tillämpat för denna studie för att 

förutsättningslöst analysera texter som är baserade på individens berättelse och egna 

upplevelser. I kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att redogöra för variationer genom att 

urskilja likheter och skillnader i textinnehållet. Sedan beskrivs likheter och skillnader i teman 
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och kategorier. Det finns både manifest och latent innehåll i varje text, då manifesta innehållet 

handlar om det uppenbara innehållet, textnära och det som beskrivs på en deskriptiv nivå i 

form av kategorier. Med andra ord är manifestanalys den som undersöker det synliga och 

konkreta innehållet i varje text medan det latenta analyserar det underliggande budskapet som 

är mer dolt i texten (ibid. ). Manifest innehållsanalys används i denna studie.  

 

Båda författarna läste förutsättningslöst samtliga självbiografier för att få en helhetsbild av 

innehållet. Sedan lästes böckerna en andra gång för att bli mer insatta i texten och samtidigt 

markerades de delar som var relevanta för studien.  För att få en djupare förståelse lästes 

böckerna ett flertal gånger av båda författarna. Citat valdes ut från texterna som upplevdes 

relevanta och betydelsefulla för studiens syfte för att belysa den ökande förståelsen i texten.  

En bok i taget analyserades och sedan plockades de viktigaste meningarna ut som kallas för 

meningsbärandeenheter som utgörs av termer, meningar och stycken som tillhör till 

innehållet, dessa meningsenheter är grunden för analysen (Lundman & Hällgren- Graneheim 

,2012, s.190). Därefter kondenserades varje meningsbärandeenhet och förkortades utan 

tolkning av texten. På så sätt var det lättare att hantera kondenseringen, samtidigt bevarades 

det viktigaste innehållet. Sedan abstraherades den kondenserande texten vilket innebär att ta 

ut innehållet med koder. Sedan jämfördes, skillnader och likheter mellan ett antal koder. Flera 

koder som nästan hade likadant innehåll skapade underkategorier. Varenda underkategori 

talade om innehållet på ett beskrivande sätt. Till sist genom att utgå från olika underkategorier 

skapades kategorier med syftet att framkomma till ett mer strukturerat resultat (Bilaga, 2).  

Författarnas förförståelse 

Enligt Dahlborg- Lyckhage (2012, s. 167) är det viktigt att vara följsam och öppen när det 

gäller analys av narriativ för att texten ska kunna visa sitt innehåll utan något antagande. Detta 
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innebär att låta texten visa sig i allt sitt innehåll så mycket som möjligt utan att författarna 

påverkas utav färdiga kategorier, teorier eller sina tidigare kunskaper.  

I enlighet med Dahlborg-Lyckhage (2012, s. 167) kontrollerade författarna sina förförståelser 

genom att medvetet ställa sina frågeställningar och kunskaper åt sidan, så att förförståelsen 

inte ska kunna styra och ta över analysprocessen. Författarnas förförståelse i denna studie var 

att kvinnor som har drabbats av bröstcancer, automatisk förändrade sina livsvärld i samband 

med sjukdomen och detta påverkade inte bara kvinnan, utan även familj och vänner. 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

Studien baserades på självbiografier. Det var viktigt att författarna respekterade informationen 

som fanns och inte använde sig av den insamlade informationen för en annan studie förutom 

just denna studie (Helsingforsdeklarationen, 2013). Studier får utföras om bara nyttan 

dominerar det negativa resultatet och risker för individen (ibid.).  

 

Eftersom självbiografiböckerna hade publicerats för allmänheten så var de offentliga för alla, 

samt självbiografiförfattarna hade själva valt att utrycka sina känslor i berättelserna. På så sätt 

hade författarna till självbiografiböckerna visat sitt samtycke att andra kan ta del av 

berättelsen. Detta tolkas att författarna har godkänt att innehållet användes för nyttan. Enligt 

helsingforsdeklaration (2013) bedömdes studieförfattarna att nyttan av denna studie 

dominerade riskerna. Därför fanns det inte något etiskt hinder att använda dessa data som 

källor. Det var väsentligt att studieförfattarna tog hänsyn till sin förförståelse för att kunna 

minska sina egna värderingar i resultatet, samtidigt vinklades inte självbiografiförfattarnas 

egna synsätt.  
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RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av bröstcancer. Resultatet 

presenteras i fem kategorier med underkategorier. Dessa kategorier är Känslomässig 

utmaning, Emotionellt kaos under behandling, Ovissheten om framtiden, Att få stöd av 

omgivningen, Att påverkas av sjukvårdspersonal. 

 

Tabell 1.  Kategorier och underkategorier  

Underkategori Kategori 

-Att få besked  

-Att livet förändras 

-Att acceptera och uppskatta livet 

 

Känslomässig utmaning 

 

-Tankar och känslor kring behandling           

-Förändrat utseende   

 

Emotionellt kaos under behandling 

 

-Rädsla för återfall 

-Känslor kring döden 

-Tankar kring familjens framtid 

 Ovissheten om framtiden 

 

 Att få stöd av omgivningen 

 

-Att uppleva välbefinnande  

-Att känna oro och ångest 

 

 

Att påverkas av sjukvårdspersonal 

 

Känslomässig utmaning 

Att få besked 

Bröstcancerbeskedet påverkade kvinnors liv, vilket förändrade deras livsvärld under detta 

ögonblick. Den första tanken som kom upp när kvinnorna upptäckte en knöl i bröstet, att det 

är cancer och det var svårt att ha en positiv inställning. Kvinnorna var rädda att få 

cancerbesked när de upptäckt något onormalt i bröstet, därmed kändes en enorm skräck och 

oro inför undersökningen. Såsom Andersson (2004) beskrev sina känslor innan 

undersökningsdagen så hade hon svårt att sova, upparbetad ångest som gjorde henne förlamad 
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och hon kände skräck inför beskedet. Att gå och vänta på besked efter undersökningen 

beskrev kvinnorna som värsta tiden i deras liv. Denna väntetid var en av de värsta upplevelser 

i deras liv och därmed så gick tiden väldigt sakta samtidigt som de inte var förberedd på vad 

som skulle hända i deras framtid. Tankarna om att eventuellt ha drabbats av bröstcancer fanns 

där ständigt i medvetandet (Frank , 2008). Vid cancerbeskedet reagerade kvinnorna med olika 

och starka känslor. Dessa olika känslor såsom sorg, rädsla, oro, chock, panik, skräck, ilska 

och ångest pendlade hos dessa kvinnor. 

”Jag känner mig helt tom. All kraft har runnit ur kroppen, jag darrar och gråter, gråter, 

gråter. Detta är värsta dagen i mitt liv”(Nyberg, 2008, s. 19). 

”Det blir tyst i skallen, tomt. Det ekar, eller susar, eller skriker, jag vet inte”( Palmcrantz, 

2011, s. 20).   

Första tanken som väcktes hos en del av kvinnorna var dödstanken. Frågan om ”varför just 

jag” har drabbats av bröstcancer uppkom också. Vissa försökte hitta en förklaring till 

bröstcancerns uppkomst, t.ex. sambandet mellan att äta hälsosam mat, fysiska aktiviteter och 

vara rökfri.  

Att livet förändras 

Bröstcancern var en förändring som påverkade hela livet. Samtliga kvinnor upplevde 

bröstcancerbeskedet som skräckfyllt och skrämmande, vilket gjorde att självbilden och 

livsvärlden påverkades. Kvinnornas vardagar förändrades efter att cancerbeskedet fastställdes 

och de kände att det bara hände tråkigheter i livet. Efter cancerbeskedet kunde de inte vara på 

jobbet som förr, en del hade jobbat halvtid och en del var sjukskrivna från jobbet. Enligt 

Palmcrantz (2011) kände hon sig bortkopplad på jobbet, kunde inte fokusera på jobbet och 

visste knappt vad som skulle göras, eller som Tiger (2010) beskrev att hon tyckte att det var 

bra att vara sjukskriven för att ta sig tid till att landa efter beskedet då hon förklarar att det är 
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en process som hon måste gå igenom. Denna process tar olika lång tid att bearbeta och det 

allra viktigaste är att bara ta det lugnt och göra allt i sin egen takt. 

 

Mitt i allt kaos i livet försökte kvinnorna att fortsätta ha kontroll över sitt liv medan de hade 

tappat kontroll över sin kropp och sjukdom. De ville upprätthålla gamla rutinerna i livet och 

fortsatte leva som tidigare så mycket som möjligt. På så sätt kunde de ändra fokus på sin 

sjukdom. Ett sätt att bevara de gamla rutiner var att resa bort som tidigare. Exempelvis valde 

Palmcrantz (2011) att inte ställa in sin resa som var planerad med barnen. Detta tyckte även 

Rundqvist (2008) var ett bra beslut, att resa var väldigt bra för att ha tid till tankar, 

funderingar och känslor och under resans gång upplevdes en hel del skratt.  

 

”Jag vill inte att vårt liv ska ramla omkull !”  (Palmcrantz, 2011, s. 31). 

 

”Resan till Grekland var nog det bästa jag kunde ha gjort. Att få omslutas av värmen och de 

underbara varma och salta badet var verkligen välgörande för mig.” (Rundqvist, 2008, s.51) 

 

Ett annat sätt att bevara gamla rutiner i livet var att hålla igång med fysiska aktiviteter. Långa 

promenader gjorde så att livskraften förhöjdes, och fungerade som förberedelser för 

svårigheter. Långa och snabba promenader stärkte även psyket. Andersson (2004) upplevde 

att dessa långa promenader var psykologiskt viktiga för att kunna leva så normalt som 

möjligt, medan Frank (2008) tyckte att det var en jobbig känsla att veta sig vara allvarligt sjuk 

men ändå känna sig relativt frisk i samband med fysisk aktiviteter. 

 

”Mötet med skogen, naturen, väderleken och årstiden, mörkret och ljuset var tydligt helande, 

och jag försökte få till en promenad varje dag” (Frank, 2008, s. 70).  
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Att acceptera och uppskatta livet 

I resultatet framkom det att kvinnornas livssyn förändrades i samband med bröstcancern 

genom att de så småningom kunde acceptera sjukdomen. Därmed var det lättare att se 

verkligheten om bröstcancern och kunna kämpa vidare. Det var viktigt med ”acceptansen” i 

livet. Att acceptera massor av nya saker som egentligen inte tillhör i livet (Palmcrantz, 2011). 

I samband med detta upplevde kvinnorna att de behövde skaffa en ny syn på livet och 

försökte att tänka positivt under sjukdomsprocessen. Kvinnorna blev medvetna att inte livet 

ska tas för givet. Det var viktigt att kunna lägga tid och fokus till prioriteringar i livet och 

kunna njuta av vissa saker i livet. 

Det var positivt för kvinnorna att hitta små saker i livet som en källa att ta till sig kraft. 

Exempelvis upplevde Andersson (2004) att klippa håret igen var underbart! Dessa små saker 

som var en självklarhet i tidigare liv blev väldigt viktigt och värdefullt. Att” uppskatta livet 

mer” har stor betydelse för att uppleva saker i omgivningen på ett värdefullt sätt. 

”Jag njuter, njuter, njuter av allt, av solen, värmen, vattnet, barnen som har det bra, 

klipporna som värmer efter simturen... Jag lever, just här och just nu. Det är min stund på 

jorden och jag måste ta vara på den” (Palmcrantz, 2011, s.85-86). 

Rundqvist (2008) beskriver att hon verkligen vill leva, hon vill upptäcka och utforska allt som 

hon inte hittills hunnit med, även njuta av det som hon redan har. Hon är tacksam över sitt liv, 

varje dag hon får är en oerhörd gåva. Kvinnorna får inte glömma vad de har varit med om, det 

är lätt att bara övergå till hur det var innan. Det är viktigt att allt får ta sin tid. Att drabbas av 

bröstcancer är verkligen som att få en livschock som kräver en livsförändring hos kvinnorna. 

Något som borde funderas på är att livet är kort, livet är nu och inte sedan.   
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Emotionellt kaos under behandling 

Tankar och känslor kring behandling  

Under behandlingsprocessen upplevde kvinnorna blandade känslor så som oro, rädsla, ångest, 

sorg och i vissa fall glädje och hopp. En del kvinnor var glada över att det fanns behandling 

som kunde göra att de kunde kämpa emot sjukdomen såsom Andersson (2004) upplevde 

glädje över att det fanns möjlighet att minska tumören med cellgiftbehandling och Nyberg 

(2008) upplevde en oerhörd lättnad när ingen cytostatikabehandling behövdes göras, utan 

endast en strålbehandling.  

Inför påbörjade behandlingar upplevde de flesta kvinnor ångest och oro i förväg för att de inte 

visste vad som skulle hända på riktigt. Andersson (2004), t.ex. föreställde sig något värre 

inför behandlingen och allt var bättre än förväntan, medan Tenor (2012) upplevde oroligheter 

innan behandlingen då det var svårt att sitta stilla och att tänka, då alla tankar snurrade i 

huvudet väldigt snabbt. Kvinnornas liv påverkades också efter att de började sina 

behandlingar. Kvinnorna upplevde trötthet som uppstod i samband med cellgiftsbehandlingar, 

därmed tappade de all ork och detta kändes jobbigt . Tiger (2010) upplevde trötthet efter 

cellgiftsbehandlingar och ville mest sova. 

  

”Min kropp känns tung och trött. Jag går upp till min sköna säng och bara blir ett med 

madrassen. Jag låter hela min kropp få vara trött. Jag faller ner i en omslutande vila.” 

(Tiger, 2010, s. 35). 

 

 Kvinnorna upplevde illamående några dagar efter behandling och detta kändes som en stor 

belastning (Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Andersson, 2004).   
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Förändrat utseende 

Kvinnorna upplevde att deras utseende förändrades i samband med behandlingar. Att tappa 

hår var den värsta biverkningen som mest upplevdes med ångest och sorg hos kvinnorna. 

Blandade känslor uppkom hos kvinnorna till följd av håravfall och detta berodde på hur 

viktigt de värderade sitt hår samt deras insikt om sjukdomen såsom Anderssons (2004) syn 

gällande håravfall var en självklarhet och det kändes som en bisak men däremot att kunna 

leva vidare var allra viktigast och Nyberg (2008) som upplevde att tappa håret var inte hela 

världen då man vande sig vid detta efter ett tag. Även Rundqvist (2008) upplevde att 

hårförlusten inte var så hemsk som hon föreställde sig, utan nu var det dags att använda sig av 

peruk, medan Palmcrantz (2011) upplevde det svårt att håret rasade men ändå vara medveten 

att detta skulle ske, samtidigt kändes det sorgligt.  

Att använda peruk vid håravfall var något nytt hos kvinnorna som skapade oro och ångest i 

förväg när det gällde deras utseende. Kvinnorna upplevde detta olika och hade blandade 

känslor för att prova ut en peruk. Andersson (2004) tyckte sig hitta en passande peruk som 

upplevdes som en lättnad inför håravfallet och även Rundqvist (2008) kände att det var 

overkligt att prova ut peruk men ändå gick det snabbt att vänja sig vid peruken, medan 

Palmcrantz (2011) upplevde detta var jobbigt inför inprovande av peruk och att inte hitta 

någon peruk som liknade det vanliga håret.  

 

” Jag får ångest direkt när jag kliver in. Det sitter lite peruker här och var...Hon drar upp en 

peruk som hon tycker liknar mitt hår . Det tycker inte jag. Det är syntethår, blankt och 

underligt. (Palmcrantz, 2011, s.73) 

 

Det var olika uppfattningar om kvinnornas upplevelse till följd av att operera bort ett bröst.  

Tenor (2012), t.ex upplevde bröstoperationen som det värsta, med känslorna av dödsångest, 
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skräck, förtvivlan medan Andersson (2004) tyckte att bröstoperationen var verkligen en stor 

förändring, men hon var ändå glad över att plocka bort det onda, då denna dag hade längtats 

länge efter. Upplevde en oerhörd lycka efter operationen, ”jag var fri- äntligen!”(s.45).  

 

Tenor (2012) såg inte sin kvinnlighet i bröstet utan var mer intresserad att få vara frisk och 

leva så länge som möjligt och Palmcrantz (2011) kände sig trött, ledsen, ångestfull och arg 

inför operationen och ville inte ta bort bröstet medan hon ändå var medveten att allt detta 

handlade om överlevnad. Medan Tiger (2010) upplevde att bara ha ett bröst kvar är 

kvinnligheten inte densamma som tidigare, som kvinna förlorar sin identitet då detta kunde 

upplevas som en halv kvinna. En del kvinnor upplevde att skaffa protesbröst var positivt, 

däremot några andra kvinnor upplevde detta som något besvärligt och konstigt som inte 

passade in på kroppen. 

 

Det nya utseendet hos kvinnorna skapade nya känslor i samband med kvinnlighet. En del var 

rädda att titta sig i spegeln samt visa sig för sin partner och omgivningen. Medan andra 

kvinnor inte hade denna syn på sin kvinnlighet och viktigaste för dem var att leva. 

”Det här är jag nu, den 20 augusti 2010- ett mjukt bröst och ett hårt och dött låtsasbröst utan 

känsel. Inget hår. En blank och kal hjässa” (Palmcrantz, 2011,s.100). 

Ovissheten om framtiden 

Rädsla för återfall 

Risken att få återfall väckte tankar och känslor hos kvinnorna. Ovissheten om det skulle 

uppstå återfall var jobbigt. Rädsla och ångest för att få återfall i framtiden fanns hos samtliga 

kvinnor, de beskrev även att rädslan finns inom dem som en påminnelse om eventuell ny 

uppkomst av cancer. Kvinnorna kände samma gamla rädsla och obehag i samband med varje 

återkontroll och det skapade ångest inför varje återkontroll som dem hade. 



21 
 

”Nu blev jag påminda av den här manteln som hänger över ryggen som ett litet hot. Den 

flaxar till lite och pustar i mitt öra:” Kom ihåg att jag är här, jag följer med dig, vart du än 

går” ” (Palmcrantz, 2011,s.135-136). 

”Det är ett fruktansvärt bakslag att få återfall” (Andersson, 2004, S.60). 

Tenor (2012) kände sig trött, förtvivlad, skräckslagen och ångestfylld. Fast cancern var borta 

gick tankarna kring att cancern skulle kunna uppkomma i det friska bröstet, rädsla för återfall.  

Känslor kring döden 

I kvinnornas berättelse kom dödstankar fram som en verklighet för kvinnorna både i samband 

med cancerbesked och återfallstankar. Exempelvis berättade Nyberg (2008) att efter återfallet 

av cancern, uppstod det en stor förtvivlan och sorg som gjorde att hela kroppen skakade av 

rädsla och chock, allt var overkligt och tankar om döden fanns där och Tenor (2012) upplevde 

det förskräckliga att inte kunna ge sitt barn trygghet utan att istället gå runt och själv har 

rädsla för döden (Tenor, 2012). 

Enligt Palmcrantz (2011) väcktes dödspåminnelse igen i samband med tankar kring återfall. 

Kvinnorna försökte att bearbeta sina tankar krig döden genom att lägga upp sin egen strategi 

för att tänka positivt och kämpa vidare för livet och allt detta som tillhör livet.  

 

”Jag får skaffa  mig en annan strategi, helt enkelt gå och kolla mig när jag blir orolig” 

(Palmcrantz, 2011,s.135). 

Tankar kring familjens framtid 

I samband med bröstcancer upplevde kvinnorna en rädsla för framtiden. Familjen spelade stor 

roll i kvinnornas liv och betydde mycket för dem, därför var det jobbigt med tanken på att 

överge sin familj. Känslan att inte kunna vara med i barnens uppväxt var skrämmande. 

Kvinnorna upplevde ångest över dessa tankar. Detta upplevdes som en stark olustkänsla med 
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tanken på att inte kunna vara hemma med barnen längre utan att någon annan skulle finnas 

där för barnen (Gran, 2008). Det fanns fullt av tvivel och funderingar inför framtiden med 

tanken att barnen skulle bli moderslösa (Tenor, 2012; Rundqvist, 2008; Palmcrantz, 2011). 

”Tänk om jag faktisk inte får bli gammal! Tänk om jag inte får vara med, inte se barnen bli 

stora!” (Palmcrantz, 2011,s.41). 

Många av kvinnorna oroade sig för hur deras sjukdom skulle påverka barnens framtid och 

utsatte dem för lidande. Barnen visade olika känslor och tankar kring mammans sjukdom 

såsom rädsla, ångest, irritation, skräck och oro.  Sjukdomen upplevdes hemsk för barnet, 

vilket påverkade både barndomen och uppväxten (Tenor, 2012).  Detta upplevdes svårt för 

kvinnan att ge sitt barn trygghet då hon själv var skräckslagen över vad som kommer att 

hända, övertygelse om att döden skulle inträffa om några år. Det kändes fruktansvärt att se 

barnen må dåligt, de hade ångest och rädsla i samband med mammans sjukdom medan de 

försökte ta stödrollen i vardagslivet (Andersson, 2004). Dessa traumatiska upplevelser skulle 

påverka barnets framtids liv. 

Att få stöd av omgivningen 

Samtliga kvinnors familj utgjorde ett stort och viktigt stöd i hanterandet av 

sjukdomsprocessen samt spelade en central roll i kamp mot cancern.  Det kändes 

betydelsefullt för kvinnorna att lägga ned så mycket tid som möjligt med familjen för det var 

familjen som gav dem ork, tröst och styrka att kämpa vidare mot sjukdomen.  

”Det är alltid något man har att kämpa för, kanske ens barn, en partner, föräldrar, syskon 

och goda vänner ”(Andersson, 2004, s.83). 

Kvinnorna beskrev att deras vänner och föräldrar stöttade dem under sjukdomsförloppet 

genom att ta hand om barnen och hemmet medan de var borta på grund av behandlingar. 

Dessa stöd underlättade vardagen för dem och detta kändes skönt och lugnande för kvinnorna. 
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Vännerna spelade även en väsentlig roll för att kvinnorna skulle må bättre samt gav dem 

energi och ork till att kämpa vidare. Nyberg (2008) beskrev att vännerna fanns där stöttande 

och hjälpande särskilt när det var som svårast. Samtal med vännerna var peppande och stärkte 

ens vilja till att kämpa emot cancern. Frank (2008) talade om att vännerna kom med en enorm 

värme och medkänsla, de visade både intresse och engagemang, känslan av detta var att allt 

runt omkring kändes så behagligt och att rädslan försvann för stunden. Det fanns tid till att 

tömma alla känslor och tankar som var ständigt i huvudet. 

  

Kvinnorna ansåg att det var bra att prata med någon annan än familj och vänner. Kvinnorna 

upplevde lättnad när de delade med sig och fick förståelse och erfarenheter med patienter som 

drabbades av cancer. Nyberg (2008) till exempel, upplevde hopp genom att träffa andra 

kvinnor som gick igenom samma sjukdomsförlopp och Andersson (2004) upplevde det 

positivt och stödjande att kunna prata med en utomstående om alla tråkigheter och 

upplevelser som fanns i tankarna. 

 

”Underbara människor med massor av kämpaglöd, värme och framförallt massor av 

livsglädje. Det ger så otroligt mycket att få ventilera känslor med likasinnade” ( Andersson, 

2004, s.79). 

Att påverkas av sjukvårdspersonal 

Att uppleva välbefinnande 

Professionellt stöd och bemötande var viktigt för kvinnorna för att kunna känna välbefinnande 

under sjukdomsprocessen. Kvinnornas behov av stöd från sjukvården började från första 

undersökningen av mammografi, cancerbesked och dess behandlingar. Exempelvis kände 

Frank (2008) både glädje och trygghet i samband med grovnålsbiopsin, då sköterskan fanns 

där vid hennes sida och kollade in i hennes ögon när hon pratade med mig och höll så vänligt 
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hennes hand. Kvinnorna upplevde både stöd och välbefinnande när vårdaren tog sig tid till att 

prata, lyssna, se och ge information i den svåra situationen. Det kändes tryggt, stärkande och 

lugnande för kvinnorna såsom Andersson (2004) upplevde mycket hopp och tröst under 

samtalen med sjuksköterskan och detta kändes som ett stöd. Kvinnorna upplevde mer 

välbefinnande i samband med ett gott bemötande. 

” Vi är här för att göra dig frisk igen, det är vår mål och vi ska göra allt för att försöka. Det 

vänliga ansiktet log mot mig och jag kände mig stärkt och tacksam” (Anderssson, 2004, s. 19) 

Beröring från vårdpersonalen upplevdes både värdefullt och positivt hos flera kvinnor. Detta 

skapade välbefinnande, trygghet och förtroende. Nyberg (2008) t.ex. berättade att 

sjuksköterskan satt där bredvid och försökte lugna genom att hålla i hennes händer under 

samtalet efter cancerbeskedet då chocken, overkligheten uppstod. 

 

Kuratorn var ett annat professionellt stöd som kvinnorna fick i samband med deras sjukdom 

och detta hjälpte dem att känna välbefinnande och även få styrka för att kämpa vidare.  

Det upplevdes betydelsefullt att prata med en kurator för att få ur sig alla sina funderingar och 

känslor kring sjukdomen till exempel berättade Nyberg (2008) att kuratorn var oerhört bra, 

allt kändes mycket lättare efter att ha fått prata ut angående den ångest som tog på hennes 

psyke . 

 

”Jag hade iallafall inte ont i bröstet inatt, det har släppt helt. Kanske lättnad efter samtalet 

med kuratorn”  (Nyberg, 2008, s. 73). 

Att känna oro och ångest 

En del kvinnor beskrev att det var sårande och påfrestande att inte känna empati från 

sjukvårdpersonalen till exempel Palmcrantz (2011) pratade om att hon blev upprörd när 
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läkaren satt där med sitt långa fina mörka hår medan hon pratade om att man kunde tappa 

håret, ögonbryn och ögonfransar vid behandlingen, det var lätt för henne att säga, det 

saknades empati. Kvinnorna upplevde brist på bemötande och stöd från sjukvården i vissa 

tillfällen.  

”När en sköterska med hög röst kommenderade mig på rutin och vände ryggen till när hon 

talade, liksom uppfylld av sina egna bekymmer, då kände jag mig svag, kall och ensam” 

(Frank, 2008, s. 43- 44). 

Att bli sedd som en människa var det som uppskattades av kvinnorna, istället för att 

personalen bara fokuserade på behandlingar och vården. Att bli sedd minskade kvinnornars 

oro och ångest som funnits under hela deras vårdtid. 

När kvinnorna påverkades negativt av sjukvården så som dåligt bemötande, att inte bli sedd 

och brist på empati ingav detta ångest och oro istället för att skapa stöd och trygghet hos 

kvinnorna. Exempelvis trodde Tiger (2010) att den vänliga, trevliga läkaren skulle ta emot 

omsorgsfullt, men istället var det en annan läkare som inte verkade bry sig och visade heller 

inte någon empati. 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelse av bröstcancer utifrån deras 

perspektiv. Datamaterialet som valdes var självbiografiböcker. Självbiografier var ett lämpligt 

sätt att komma åt kvinnors perspektiv för att få en djupare inblick i hur deras unika livsvärld 

påverkas vid sjukdomen. Enligt Dahlberg- Lyckhage (2012, s. 162) är biografier en källa för 

analys när syftet är att ta del av människors liv i olika händelseförlopp. Biografier innehåller 

http://www.synonymer.se/?query=h%C3%A4ndelsef%C3%B6rlopp
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”livsbeskrivningar” med riktiga och detaljerade beskrivningar av individens vardag och är 

därför en spännande, intressant och riklig källa. 

 

Intervju är en annan design för att samla in data. Genom intervju kan det komma fram mer 

utförliga och exakta svar på en fråga som är fokuserade på studien. Det finns också möjlighet 

att ställa följdfrågor till informanterna under intervjun vilket inte kan göras vid en 

självbiografistudie. Denna metod valdes bort på grund av att metoden är tidskrävande samt att 

det är svårt att hitta rätt informanter till studien samt författarna ansåg att det fattas 

intervjuteknik hos dem. För att kunna genomföra intervju behövs tillräckligt med kunskap. 

Enligt helsingforsdeklarationen (2013) ska forskaren ha lämplig utbildning, kunskaper och 

kompetenser när det gäller forskning som patienter är involverade i. Det fanns också risk att 

informanten under intervjun inte kände sig bekväm och trygg i situationen och undvek 

därmed att öppna sig och berätta om sin upplevelse. 

  

En litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar och valdes bort på grund av att den inte 

innehåller djup och bred information som är relevant för studiens syfte. Innehållet i 

vetenskapliga artiklar är redan tolkat av artikelförfattarna. Detta räknas inte som en primär 

källa eller orginal data och det finns risk även för feltolkningar. 

  

En kvantitativ metod passar inte studien då författarna tyckte att denna metod inte var 

tillräckligt att besvara studiens syftet. I en kvantitativ metod efter att data samlades in, ska den 

sammanfattas på ett systematiskt vis i en statistisk form (Segesten ,2012, s. 111). Därför 

ansågs metoden inte vara lämplig att ge en helhetsbild av kvinnors livsvärld. 
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Studiens datasökning gjordes i Libris databas då författarna ansåg att där fanns tillräckligt 

med självbiografiböcker som var relevanta för studien. Att bara använda sig av en databas 

kunde vara en svaghet, det fanns en risk att författarna missade andra relevanta 

självbiografiböcker. Biografierna som var tillgängliga i linneuniversitets bibliotek valdes för 

att kunna spara tid och istället lägga tid på att läsa självbiografiböckerna ett flertal gånger med 

syftet att få en djupare inblick i kvinnors upplevelse. Sex självbiografiböcker valdes för att få 

rikligt med data. Inklusionskriterierna var att självbiografiböckerna inte skulle vara äldre än 

10 år. På så sätt ökade trovärdigheten i studieresultat genom att använda sig av aktuella 

böcker. Författarna ansåg att konsekvenser om behandlingar och sjukvården var mer lika idag, 

då det användes nyare böcker. I studieresultatet analyserades böckerna som var skrivna på 

svenska för att både minska risken för misstolkning och undersöka upplevelse hos kvinnor 

som bor och har behandlats i Sverige. Detta sågs som en fördel för att veta hur kvinnor 

upplevde den svenska sjukvården. Böckerna som var skrivna av kvinnliga författare i åldern 

35-55 år valdes för att undersöka hur kvinnors liv förändras mitt i livet av 

bröstcancerdiagnosen. Exlusionskriterier för studien var att självbiografierna som skrevs från 

en annan individs perspektiv valdes bort för att kunna få relevanta data till studiens syfte. 

 

Analysutförande gjordes enligt Lundman & Hällgren- Graneheim (2012, s. 189) genom 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Båda studieförfattarna läste självbiografierna ett flertal 

gånger för att skaffa generell inblick och kunskaper. Samtidigt markerades de 

meningsbärandeenheterna som var väsentliga till denna studie, dessutom gjordes anteckningar 

under tiden för att inte missa det som lästes tidigare. Meningsbärandeenheter valdes 

tillsammans efter att författarna diskuterade vilka meningsbärandeenheter motsvarade 

studiens syfte. Dessa meningsbärandeenheter kondenserades för att komma fram till koder. 

Vidare diskuterade författarna tillsammans koder för att bilda underkategorier och därefter 
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kategorier, eftersom denna process krävde väldigt mycket varsamhet. Enligt Lundman & 

Hällgren- Graneheim (2012, s. 198) ökar tillförlitligheten i resultatet genom att båda 

författarna läser och granskar data och analyserar gemensamt. På så vis kontrollerade 

författarna sina tolkningar och åsikter under arbetets gång, vilket innebär tillförlitlighet. 

Författarna ökade resultattillförlitligheten genom att författarna läste böckerna var och en för 

sig, och markerade meningsbärandeenheter. Tillförlitligheten stärktes också genom att 

meningsbärandeenheter valdes tillsammans, på detta sätt undvek författarna att förutsäga 

meningar enskilt i valet av meningsbärande enheter. Författarna försökte att öka tillförlitlighet 

med hjälp av referenser, samt beskrev studieprocessen noggrant. Enligt Dahlberg- Lyckhage 

(2012, s. 170) är det viktigt att använda citat i resultatet för att tydliggöra textinnebörden. I 

studieresultatet valdes det att lyfta fram kvinnors upplevelser och känslor med citat för att 

belysa och tydliggöra kvinnors livsvärldsperspektiv som var beskrivna i 

självbiografiböckerna. Detta visade tillförlitligheten i studiens resultat eftersom läsarna fick 

ett större och verklig inblick över kvinnors upplevelse i samband med sjukdomsprocessen. 

Författarna försökte vara medvetna om sina förförståelser och undvek att påverka själva 

analysarbetet och detta gjordes genom att synliggöra för varandra angående förförståelsen. 

Analysen av studieresultatet har genomförts med öppet sinne utan att ha någon förförståelse 

under analysprocessen, därmed ledde detta till bredare data och nya kunskaper. Författarna 

ansåg detta som studiereliabilitet.  

Pålitligheten i denna studie ökade genom att författarna inte har användt sig av sina egna 

värderingar och åsikter i analysförfarande samt använde rätt metod för att besvara studiens 

syfte. 

Bedömning att studien är överförbart beror på hur  noggrannt studiens urval, datainsamling, 

analysprocessen och dessa omständigheter beskrivs. Men det är läsaren som bedömer i vilken 

grad resultatet är överförbart till en annan situation eller sammanhang (Lundman & Hällgren- 
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Graneheim , 2012, s.198-199). Författarna försökte att beskriva detaljerat och noggrant 

urvalet, datasamling samt analysprocessen för att underlätta för läsaren att följa hela 

processen. Studieresultatet skulle till viss del kunna vara överförbart till individer med andra 

cancersjukdomar eftersom upplevelsen av att få en obotlig sjukdom samt att leva med den och 

dess påverkan inte är specifikt bara för dem som har drabbats av bröstcancer.  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelse av bröstcancer. I resultatet 

framförs fem kategorier. Dessa var Känslomässig utmaning, Emotionellt kaos under 

behandling, Ovissheten om framtiden, Att få stöd av omgivningen samt Att påverkas av 

sjukvårdspersonal. 

Känslomässig utmaning 

I detta studieresultat framträder det att ett flertal kvinnor som upptäckte en knöl i bröstet 

upplevde stor rädsla, förtvivlan, ångest och oro. I samband med cancerbeskedet upplevde 

kvinnorna starka känslor så som chock, ilska, panik och rädsla samt tankar om döden. Detta 

resultat är i överensstämmelse med Fu, Xu, Liu och Habers (2008) studie som visade att det 

uppkom olika känslor hos kvinnorna som har fått bröstcancerbesked, bland annat rädsla, oro, 

ångest och sorg. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om kvinnors olika 

reaktioner i samband med diagnosen för att kunna hjälpa och stödja dem i den livsförändrade 

situationen. Författarna ansåg att de flesta av kvinnornas livsvärld förändrades i samband med 

cancerbeskedet och detta upplevdes som lidande hos kvinnorna och enligt Wiklund (2009, s. 

302)  uppkommer lidande ofta vid sjukdomen, här är lidandet kopplad till diagnosen. 

  

Kvinnornas livskvalite påverkades efter cancerdiagnosen då de inte kunde fortsätta jobba som 

vanligt. Detta framkom även i studien av Krigel et al. (2014) där kvinnors livskvalitet 

försämrats övertid då de inte längre kan bibehålla sin roll och det tidigare tempot på jobbet.  
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Kvinnorna försökte att ha kontroll över sina liv mitt i kaoset efter att cancerbeskedet 

fastställdes. De skapade olika strategier för att upprätthålla gamla rutiner i livet så som att resa 

bort och hålla igång med fysiska aktiviteter. Detta framkom även i studien av  Fu et al. (2008) 

där kvinnorna själva försökte delta i fysiska aktiviteter för att ha kontroll över sin sjukdom. 

Enligt Wiklund (2008, s. 80) är upplevelse av välbefinnande unikt för varje individ.  I 

resultatet framkom det att även kvinnorna upplevde välbefinnande vid fysiska aktiviteter. 

Detta resultat visades också i studien av Bahrami (2011) som relaterade fysisk aktivitet till 

patientens välbefinnande. 

Till följd av sin cancerdiagnos fick kvinnorna en annan syn på livet och började uppskatta 

livet och vardagen mer. I resultatet framkom det att kvinnorna försökte skaffa en ny syn på 

livet och tänka positivt under sjukdomsförloppet och njuta av livet, detta stärkte kvinnornas 

livskraft. Även Horgans et al. (2010) studie visade att kvinnor med bröstcancer hade en rad 

positiva förändringar i livet, bland annat omvärdering av relationer, ändrade prioriteringar i 

livet och existentiella omvärderingar.  

Emotionellt kaos under behandlig 

I denna studie upplevde kvinnorna blandade känslor i samband med behandlingar t.ex. rädsla, 

ångest, oro,och sorg men även glädje och hopp. Detta kan relateras till en studie av Fu et al. 

(2008) där kvinnor upplevde rädsla i förväg inför behandling. Det är viktigt att som 

sjuksköterska ha detta i åtanke att förklara konsekvenser till följd av behandlingar för att 

minska kvinnors rädsla och oro i förväg med syftet att lindra lidande hos kvinnorna. 

Förändrat utseende i form av håravfall och förlorat bröst var en annan upplevelse som 

kvinnorna genomgick under sjukdomstiden i denna studie. Att tappa håret var en hemsk 

biverkning hos mest del av kvinnor, då de upplevde detta med sorg och ångest med tanken på 

att använda sig av peruk. Detta resultat är i överensstämmelse med Mosher et al. (2013) som 
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visade att nästan hälften av kvinnorna var oroliga för sitt utseende i samband med håravfall 

och i samband med förändringar i själva bröstet och detta resultat framkom även i Leung, 

Pachana och McLaughlin (2014) som tog upp att kvinnor visade sin oro vid 

behandlingsrelaterade förändringar som påverkar deras utseende och självbild. Även Rabin et 

al. (2009) redovisade att det sker förändringar med kroppen efter bland annat behandling då 

kvinnorna kan förlora ett bröst via operation, tappa hår. Kvinnorna hade olika känslor i 

samband med deras kvinnlighet efter bröstoperation, en del var rädda att visa sig i 

omgivningen medan dem andra upplevde denna situation som en chans att leva vidare. Därför 

är det viktigt att reflektera över att alla inte visar samma reaktion i samband med dessa 

förändringar i livet, och det är viktigt att veta hur bemötande ska vara för varje individ med 

syftet att ge kvinnor individuellt stöd.  

   

I resultatet framkom även att kvinnor upplevde lidande vid behandling på grund av deras oro 

och ångest. Detta framkom också i en studie av Costa-Requena, Rodrı´guez och Ferna´ ndez-

Ortega (2012) att kvinnorna upplevde lidande i samband behandlingar, och att detta uppstod 

på grund av rädsla och osäkerhet vid behandling. Enligt Costa-Requena et al. (2012) är den 

psykosociala anpassningen för bröstcancer patienter varierande, särskilt under 

behandlingstiden. Det är användbart för sjukvårdspersonalen att veta om dessa förändringar 

hos patienter med cancer för att kunna upptäcka och svara på patientens lidande. Vid tidig 

upptäckt av lidande kan vårdpersonal eventuellt ingripa tidigt och därmed minska ångest hos 

patienten.  

Ovissheten om framtiden 

Samtliga kvinnor upplevde ovissheten om återfall och detta gav upphov till rädsla och ångest. 

Detta resultat är i överensstämmelse med tidigare studie av Rosedale (2009) som visade att 

kvinnor som har drabbas av bröstcancer och har genomgått behandlingar lever med 
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påminnelse av emotionella följdsjukdomar som signalerar bland annat återfall och osäkerhet i 

framtiden. Även i en studie av Aislinntaha,  Matheson och Anisman (2012)  framkom det att 

kvinnor med bröstcancerupplevelse har den möjligheten att få återfall och därmed bildas 

osäkerheten hos dem om framtiden och detta är en grundläggande faktor som påverkar deras 

psysiska välbefinnande. Författarna anser att det är viktigt att uppmuntra kvinnorna att 

fokusera på nuet och inte oroa sig i förväg om framtiden när det inte går att styra detta. 

I föreliggande studie belystes även att tankar om döden uppstod hos kvinnorna både i 

samband med cancerdiagnos och återfallstankar. Kvinnorna försökte att bearbeta sina tankar 

kring döden genom att tänka positivt och kämpa vidare. Detta resultat rapporterades också av 

Lindqvist och Rasmussen (2009, s. 797) att  cancerdiagnos väcker olika känslor hos individer 

som sammankopplas bland annat med dödstankar. 

  

Något som framgick i resultatet var att kvinnorna upplevde rädsla och ångest med tanken på 

att överge sin familj och speciellt sina barn. Känslan att inte kunna vara med i barnens 

uppväxt var skrämmande hos kvinnorna. Detta resultat redovisades även i tidigare studie av 

Vilhauer (2008) att de flesta kvinnor besväras av ovisshet i framtiden samt att inte kunna vara 

närvarande när deras barn växer upp. Detta resultat är också i överensstämmelse med 

Rosedale (2009) studie. 

 

Resultatet visade även att kvinnorna var oroliga över hur deras sjukdom påverkar barnens 

välmående eftersom det uppstod olika känslor hos barnen i samband med deras mammors 

sjukdom och detta var något som skapade lidande hos barn. Även i en studie av Tighe et al. 

(2011) framkom det, att få bröstcancer är förödande inte bara för den som har drabbats utan 

familjen påverkas i denna traumatiska livhändelse.  
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Författarna anser att ha dessa känslor kring oklar framtid hos kvinnor med en cancersjukdom 

är naturlig, därmed minskar välbefinnandet hos kvinnorna. Det är viktigt att kvinnorna får 

professionellt stöd för att kunna hantera dessa tankar och i vissa stunder ändå kunna känna 

välbefinnande. 

Att få stöd av omgivningen 

Kvinnorna upplevde att stöd från deras familjer samt vänner var betydelsefullt och viktigt för 

att hantera sjukdomen på bästa sätt. Även Bahrami (2011) fick ett resultat som bekräftar att 

genom stöd och att vara tillsammans med familjemedlemmar och vänner så upplever 

patienten välbefinnande och ökad livskvalitet. Stöd från familj och vänner har 

sammankopplats med ett bättre välbefinnande och ett förbättrat hälsorelaterat kvalitet i livet 

ibland bröstcancerpatienter. Tidigare studier har påvisat att positivt socialt stöd kan förbättra 

anpassningen till att ha drabbats av bröstcancer (Leung et al., 2014).  

I föreliggande studie framkom det att kvinnorna tyckte det var viktigt att prata med andra 

patienter som hade drabbats av cancer, då detta kändes som lättnad när de delade och fick 

förståelse och erfarenheter med andra personer i liknande situation. Författarna anser att stöd 

av omgivningen är en resurs till kvinnor för att kunna hantera sjukdomsförloppet och detta 

lindrar deras lidande. 

Att påverkas av sjukvårdspersonal 

Studien belyste att det var viktigt för kvinnorna att kunna få professionellt stöd och 

bemötande då detta var en förutsättning att kunna känna välbefinnande. Kvinnorna 

påverkades både positivt och negativt av vårdpersonalen. Betydelsen av vårdpersonalstödet 

för kvinnors hanterande är viktigt. Sjuksköterskan kan stödja kvinnorna genom att ta sig tid 

till att prata, lyssna, se och ge information till dem, vilket skapar trygghet, lugn och ro hos 

kvinnorna. Detta är i överensstämmelse med tidigare forskning av Tighe et al. (2011) som 

påpekade att kvinnorna behöver stödjande vård samt pedagogiska resurser från 
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vårdpersonalen vid bröstcancer. Även Salonen,  Rantanen,  Kellokumpu-Lehtinen,  Huhtala 

och Kaunonen (2013) beskrev att få stöd av sjuksköterskor, har en viktig betydelse för  

kvinnor med bröstcancer och Costa-Requena et al. (2012) talade om att vårdpersonalen ska 

vara uppmärksamma på variationen i det känslomässiga stödet och vårdbehovet hos de 

kvinnor som är drabbade av cancer. Även i forskning av Watts et al. (2011) framkom det att 

kvinnor som fick stöd från sjukvården upplevde mer ork att kunna hantera sjukdomsförloppet. 

Detta upplevdes vid stödjande vård och pedagogiska resurser från vårdpersonalen. 

 

I denna studie framkom det också att en del kvinnor fick dåligt bemötande från 

vårdpersonalen, detta skapade oro och ångest hos dem. Dåligt bemötande är en förutsättning 

för uppkomsten av lidande hos kvinnorna. Som sjuksköterska är det viktigt att ha detta i 

åtanke, att lidande inte bara uppkommer vid sjukdomen hos kvinnorna utan detta uppkommer 

även vid dåligt bemötande och dåligt stöd från sjukvården. Dahlberg och Segesten (2010,  s. 

211) beskrev att vårdaren sträver efter att erbjuda god vård och bemötande till patienten, men 

ändå kan det uppstå fel, vilket skapar vårdlidande då exempelvis att patienten inte blir sedd 

eller hörd och i en tidigare studie av Salonen et al. (2013) rapporterades det att kvinnorna var i 

behov av mer intensivt stöd från sjuksköterskor och att mer stöd underlättade  kvinnors 

sjukdomsprocess. 

 

I studien framkom det att kuratorstöd upplevdes som ett extra stöd för kvinnorna och detta 

hjälpte dem att få styrka för att kämpa vidare, och detta kändes som välbefinnande. Vidare i 

resultatet framkom det att beröring från vårdpersonalen upplevdes positivt och värdefullt hos 

de flesta av kvinnorna därför är det viktigt att ha i åtanke att beröring kan vara ett hjälpmedel 

för att kvinnorna ska känna trygghet och förtroende för vårdaren. 
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Det är viktigt som sjuksköterska att ha tillräckligt med kunskap kring kvinnornas traumatiska 

och jobbiga situation med syftet att kunna ge dem anpassad vård och stöd. Enligt Wiklund 

(2009,  s. 324) är det viktigt att som sjuksköterska ha förståelse kring hur patienten upplever 

sin situation och samtidigt ta hänsyn till deras sätt att visa sitt lidande med syftet att kunna ge 

en anpassad omvårdnad. Detta innebär att sjuksköterskan ska kunna leverera god vård, det 

som behövs först är att lära känna patienten för att kunna vara medveten om deras upplevelse 

kring fysiskt och psykiskt mående. 

Framtida forskning 

Utifrån resultatet som har kommit fram i denna studie, anser författarna att i framtiden krävs 

det ytterligare forskning som fokuseras på familjens mående under sjukdomsprocess. 

När kvinnan drabbas av bröstcancer påverkas hela familjen. Familjen har stor betydelse för att 

stödja kvinnan under sjukdomsprocessen. När familjen och särskilt barnen inte mår bra så 

påverkar detta kvinnans mående väldigt negativt. Med andra ord kan inte familjen vara en 

stöttande roll för kvinnan, därmed skapas ytterligare bekymmer och oro hos kvinnan. 

En del av vårdstödet  bör fokuseras på närstående och familjen ,särlskilt barnen. Det är viktigt 

att sjuksköterskan inte bara stödjer cancerpatienten utan identifierar familjens behov i sin 

helhet och erbjuder hjälp och stöd. Famljens hälsa skulle vara i fokus med tanken att främja 

välbefinnande och lindra lidande hos kvinnan. 

Ett annat tema som är intressant att studera är, kvinnors upplevelse av sjukvårdspersonalens 

fysiska beröring och dess effekter. I föreliggande studie framkom det att de flesta av 

kvinnorna upplevde mer tröst och stöd genom fysiska beröringar och detta kan ge kvinnor 

välbefinnande. Detta område skulle vara intressant att forska på genom mer och djupare 

forskning, med syftet att öka välbefinnande hos kvinnorna. 
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SLUTSATS 

Studieresultatet har visat när kvinnorna har drabbats av bröstcancer, det har kommit upp olika 

starka känslor såsom sorg, rädsla, oro och ångest. Denna händelse i livet var chockerande och 

deras liv förändrades i samband med sjukdomsförloppet. Kvinnorna har försökt att kunna 

hantera deras nya livssituation genom att lägga upp nya strategier i livet. Kvinnorna har 

ändrat sin syn på livet och samtidigt försökt att tänka positivt och börjat värdesätta små 

sakerna i livet mer. Kvinnorna har upplevt blandade känslor till följd av behandlingarnas 

biverkningar och dessa har upplevt mest jobbigt. Det har uppstått olika tankar och känslor 

kring framtiden hos kvinnor så som dödstankar, tankar om återfall och rädsla att överge sina 

barn. Stöd både från omgivningen och vårdpersonalen har haft stort inverkan på kvinnornas 

välbefinnande. Kvinnorna har påverkats både positivt och negativt av sjukvården och därmed 

har de upplevt välbefinnande, oro, ångest och ibland lidande i samband med detta. 

Det är viktigt att som sjuksköterska kunna se patientens behov och känslor. Genom empati, 

beröring och information kan sjuksköterskan ge professionellt stöd på ett vårdande sätt. Att 

stödja närstående är också av stor vikt, för att de ska kunna stödja kvinnan  i sin tur. 

Denna studie har belyst hur kvinnorna har upplevt sin cancersjukdom, utifrån studiens 

kunskap kan sjuksköterskan skaffa en djupare kännedom om kvinnornas upplevelse av 

bröstcancer, med syftet att hjälpa kvinnorna att känna välbefinnande trots sjukdomen. 
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Rosa boken: 10 

berättelser om 

bröstcancer 

(Lantz och 9 

andra, 2012) 

 

 

Hope  

(Tenor, 2012) 

 

 

Alla frågor börjar 

med varför? 

(Eneslätt, 2004) 

 

 

När livet rämnar 

(Nyberg,2008) 

 

 

Cancer som 

resesällskap 

(Målevik, 2011) 

 

 

Bröstresan 

(Palmcrantz,2011) 

 

 

En andra chans 

(Rexroth, 2007) 

 

 

Jag vill leva 

(Tiger, 2010) 
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erfarenhet och fakta 

(Frank, Gran och 

Rundqvist, 2008) 
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Bilaga 2 

Innehållsanalys 

Meningsbärande enhet Kondensering        Kod Underkategori     Kategori 

Nu var det sagt. Dessa 

otäcka ord som så länge 

funnits i min tankevärld 

och ställt till det för mig, 

sjukdomen hade grepp 

om mig. 

 (Andersson, 2004, s. 11-

12) 

 

Nu var det 

sagt, 

sjukdomen 

hade grepp om 

mig 

 

Jag har cancer 

 

Att få besked Känslomässig 

utmaning 

På dagarna sitter jag och 

rabblar upp information 

om bröstcancern…De 

ska faktiskt skära bort 

hela bröstet. Och så 

kommer rädslan. Jag är 

faktiskt rädd. 

(Palmcrantz, 2011, s. 54-

55). 

 

Rabblar upp 

information 

om 

bröstcancer, 

de ska skära 

bort bröstet, 

rädslan. 

 

Rädsla inför 

behandling 

 

Tankar och 

känslor kring 

behandling 

 

Emotionellt 

kaos 

 

Det är ett fruktansvärt 

bakslag att få återfall. 

Att en gång i livet 

behöva genomlida all 

denna fruktan, ångest 

och väntan på provsvar 

är något man inte önskar 

sin värsta fiende. 

(Andersson, 2004, s.60) 

 

Fruktansvärt 

bakslag att få 

återfall, en 

gång i livet 

genomlida 

fruktan, ångest 

Ny uppkomst 

av cancer 

 

Rädsla för 

återfall 

 

ovissheten om 

framtiden 

 

Plötsligt var jag omgiven 

av många människor 

som visade medkänsla 

och engagemang för det 

som hände mig. Jag hade 

inte vetat om att det 

fanns så många. (Frank, 

2008, s. 45) 

 

Omgiven av 

människor, 

medkänsla, 

engagemang, 

att det fanns så 

många. 

 

Uppleva närhet 

 

Att känna 

trygghet 

 

Att få stöd av 

omgivningen 
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Bilaga 3 

Sammanfattning av självbiografierna  

Författare: 

Titel: 

Årtal: 

Metod Beskrivning 

Anneli Andersson 

När du blir ”flintis” kan 

pappa köra mig till fritids då? 

2004 

Självbiografi I boken följer man Annelie 

39 år som lever tillsammans 

med sin man och son. En dag 

upptäckte hon något 

onormalt i bröstet, som sedan 

visades vara bröstcancer och 

hur detta påverkar på henne 

och familjen.  

Åse Frank, Anna Gran, Eva 

Rundqvist 

Bröstcancer-levd erfarenhet 

och fakta 

2008 

Självbiografi Åse är 54 år och drabbades 

av cancer 2005. Hon lever 

ensamstående tillsammans 

med sina två barn. Hon 

beskriver att cancern har 

varit väldigt jobbig, men den 

har även bidragit till nya 

utmaningar och möjligheter i 

livet.  

Eva som nyss har blivit 50 år 

lever tillsammans med sina 

två pojkar och levt ensam i 

16 år. Hon drabbades av 

cancer 2005, 2007 fick hon 

återfall som hade spridit sig 

till levern. Något hon har lärt 

sig är att om något känns fel i 

kroppen som ger oro ska 

detta nämnas för läkare.  

Anna är 44 år och bor 

tillsammans med sin norske 

man och tre barn. Vid 36 års 

ålder drabbades hon av 

bröstcancer. I texten tar hon 

upp upplevelsen av att leva 

med bröstcancer.  

Eva Nyberg 

När livet rämnar 

2008 

Självbiografi Eva var 43 år när hon fick 

reda på att hon hade drabbats 

av bröstcancer. Hon lever 
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själv tillsammans med sina 

söner, men har en nära man 

som hon träffar ofta. När 3 år 

hade gått trodde hon att 

cancern var borta, men så 

slog cancern till igen fast i 

det andra bröstet.  

Ulrika Palmcrantz 

Bröstresan 

2011 

Självbiografi Ulrika lever tillsammans med 

sin man och barn. Vid 

mammografi kontrollen 

upptäcks det en knöl i bröstet 

som sedan visades vara 

bröstcancer. Hon började 

kämpa emot cancern för att 

överleva.  

Lotta Tenor 

Hope 

2012 

Självbiografi Lotta studerar till 

intensivvårdssjuksköterska 

och bor själv tillsammans 

med sin tio åriga flicka. En 

dag upptäcker hon en knöl i 

bröstet och hon är säker på 

att det är bröstcancer som det 

senare visades vara. Chock 

och förtvivlan över vad som 

ska ske med dottern. 

Påfrestande med 

utbildningen då det är 

behandlingar och 

biverkningar.   

Monica Tiger 

Jag vill leva 

2010 

Självbiografi Monica lever tillsammans 

med sin man och två barn. 

Som sedan en dag upptäckte 

en knöl i bröstet som gjorde 

henne väldigt orolig. Det 

visade sig vara bröstcancer 

och det fick henne att tänka 

framtiden om barnen. Att 

inte få se dem växa upp.  
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