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Sammanfattning    

Varje år får 58 000 personer i Sverige diagnosen cancer och av dessa blir cirka 65 % 

botade (Cancerfonden 2014). Att få ett cancerbesked förändrar tillvaron och livsvärlden 

drastiskt. Då många kvinnor som drabbas av cancer dessutom har barn och familj sker 

även en stor förändring i den pågående vardagen. Diagnosen kan påverka kvinnan både 

kroppsligt, psykiskt och existentiellt. Den medicinska behandlingen som 

cancersjukdomen för med sig kan ge flera biverkningar men även orsaka psykisk 

påfrestning i form av rädsla och ovisshet för behandlingsresultat. Ett bortopererat bröst 

eller livmoder kan påverka självkänslan och upplevelsen av att vara kvinna drastiskt. 

Syftet med examensarbetet är att belysa kvinnors upplevelser och erfarenheter upp till 

två år efter ett cancerbesked. Examensarbetet är baserat på fyra kvinnors upplevelser 

vilka har beskrivits i tre biografier. En narrativ studie har gjorts och biografierna har 

analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys för att få fram en ny helhetsbild av vad 

kvinnorna upplever i vardagen efter beskedet om cancer. Utifrån biografierna kunde 

huvudtemat skapas: Tillvaron rasar samman. Ur detta framkom fyra teman: Sjukdomen 

hade grepp om mig, någonstans där i detta kaos växte en beslutsamhet fram, 

omgivningens betydelse och upplevelser av att kroppen förändras. Då cancer är en stor 

folksjukdom möter sjuksköterskan i vårdarbetet ofta patienter med cancersjukdom och 

deras anhöriga. Därför är det av stort intresse för sjuksköterskan att försöka få en bild av 

vad dessa patienter går igenom och hur deras vardag påverkas efter att de fått beskedet, 

för att kunna möta och ge stöd till patienter med cancersjukdom och deras anhöriga på 

bästa sätt.  

 

 

 

 

Nyckelord: Cancer, kvinnor, livsvärld, lidande, livskvalitet. 
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INLEDNING 

Varje år får 58 000 personer i Sverige diagnosen cancer och av dessa blir cirka 65 % 

botade (Cancerfonden 2014). Av de som får en cancerdiagnos är 48 % kvinnor och 

resterande är män (Nilbert 2013, s. 28). Ett cancerbesked kan förändra tillvaron och 

livsvärlden drastiskt. För kvinnan kan diagnosen påverka henne kroppsligt, psykiskt och 

existentiellt. Den medicinska behandlingen som cancersjukdomen för med sig kan ge 

flera biverkningar men även orsaka psykisk påfrestning i form av rädsla och ovisshet för 

behandlingsresultatet. Då många kvinnor som drabbas av cancer dessutom har barn och 

familj sker en stor förändring i den pågående vardagen och livsvärlden förändras 

drastiskt. Då cancer är en stor folksjukdom möter sjuksköterskan i vårdarbetet ofta 

kvinnor med cancersjukdom. Därför är det av stort intresse att försöka få en bild av vad 

dessa kvinnor går igenom och hur deras vardag påverkas de närmaste två åren efter att 

de fått beskedet. Kunskap inom detta ämne är viktigt för att sjuksköterskor i sin 

yrkesprofession skall kunna möta och stödja dessa kvinnor samt deras anhöriga med 

empati, mod och respekt. 

 

 

BAKGRUND 

Fakta om cancer 

 

Det finns olika typer av cancer där bröstcancer, lungcancer, hudcancer, prostatacancer, 

tjock-och ändtarmscancer är de vanligaste formerna som drabbar människor i Sverige 

(Cancerfonden 2014). I människans kropp finns miljarder av celler med olika 

funktioner. Cellernas livslängd varierar och för att människokroppen ska kunna leva och 

växa måste cellerna föröka sig (Holmér 2013). I en frisk persons kropp sker en 

kontrollerad och jämn elimination av celler och nybildning av dessa i vävnader. Detta 

bidrar till en jämn balans i kroppen vilket gör att ingen vävnad växer till på ett 

okontrollerat sätt. En cell som är frisk och drabbas av en ändring i arvsmassan (DNA) 

kan laga denna förändring själv, men om detta inte lyckas kommer det att leda till 

celldöd. De celler som inte lyckats laga den förändrade arvsmassan och som inte lett till 

celldöd kommer att ha en arvsmassa som är förändrad. Denna förändring av arvsmassan 

på DNA i cellens kärna kan orsaka att cancer utvecklas. DNA-molekylen i en cell är den 

som styr celldelningen och detta görs genom aktivering av en viss sorts 

signalöverföringsproteiner. Vid förändring av signalöverföringsproteiner av denna sort 

kan en onkogen effekt göra att cellen gör sig fri ifrån den balanserade cellkärnan vilket 

kan leda till en onormal snabb celldelning. Den snabba celldelningen bidrar till en 

okontrollerad tillväxt och en tumör bildas. Tumören kan vara malign (elakartad) där 

tillväxten av celler sker utan kontroll och växer in i vävnad runt omkring men kan även 

sprida sig till andra organ och skapa metastaser. En tumör kan även vara benign 

(godartad) och växer då inte in i omkringliggande vävnad. Exempel på benign tillväxt 

av celler kan vara papillom och myom. Leukemi, karcinom och lymfom är exempel på 

malign tillväxt av celler (Ericson & Ericson 2012, ss.711-712). 



2 

 

Orsaker 

 

Cancer är till viss del ärftlig. Tjocktarmscancer och bröstcancer är cancerformer där det 

finns en ökad benägenhet att bli drabbad om personer i släkten haft sjukdomen. Vid 

andra cancerformer anses det inte finnas ett klart samband för ärftlighet även om det 

förekommit i släkten. Cancern beror istället oftast på de genförändringar som anskaffas 

genom livet och här har livsstil en stor betydelse (Einhorn 2013). 

Rökning orsakar varje år sex miljoner dödsfall i världen och är vanligast i låg- och 

medelinkomstländer. I Sverige orsakar rökning varje år 10 000 cancerfall. I Sverige är 

13 procent av alla kvinnor rökare (Nilbert 2013, s. 34). Även alkohol orsakar cancer. 

Kvinnor som konsumerar höga doser av alkohol riskerar att drabbas av 

livmoderhalscancer och bröstcancer på grund av det höga kaloriintag och fetma som 

denna ökade mängd kan bidra till. Kvinnors hormoner och mindre kroppsbyggnad anses 

även påverka nedbrytningen av alkoholen (Cancerfonden 2014). Nilbert (2013, s. 35) 

talar om kosten som bidragande orsak till cancer då den kan innehålla karcinogener som 

till exempel nitrater, aflatoxin och dioxiner. Vid tillagning av kött kan 

cancerframkallande ämnen frisättas och intag av rött kött i hög dos anses kunna öka 

risken för kolorektalcancer. Bröstcancer och endometriecancer kan orsakas av fetma 

och övervikt. Detta kan ske genom att den ökade fetthalten stimulerar till inflammation 

vilket ökar hormonnivåerna och minskar produktionen av insulin. Nilbert (2013, s. 36) 

menar att solens UV-strålar kan orsaka hudcancer, där personer som solar mycket eller 

arbetar utomhus och exponeras för solen i flera timmar ligger i riskzonen för att 

drabbas. Det finns också en risk att drabbas av cancer senare i livet vid solbränna under 

tidigare barnaår. Brännskador anses orsaka malignt melanom medan antalet soltimmar 

orsakar skivepitelcancer. 

Även virus och bakterier kan orsaka cancer och hos kvinnor är viruset HPV (humant 

pappillomvirus) en orsak till livmoderhalscancer. Bakterier som exempelvis 

Helicobacter pylori som orsakar magsår anses kunna orsaka cancer i magen på grund av 

cellförändringar orsakat av inflammationen vilka sedan kan utvecklas till cancer 

(Biörnstad 2012).  

 

De vanligaste cancerformerna som kan drabba kvinnor    

 

Bröstcancer  

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. I Sverige drabbas 20 

kvinnor dagligen av denna form. Äldre kvinnor och kvinnor i medelåldern är oftast de 

som drabbas (Nystrand 2014). Faktorer som spelar in och ökar risken för att drabbas av 

bröstcancer är menstruation i tidig ålder och sen menopaus. Livsstilsfaktorer, alkohol, 

fetma och användning av p-piller av äldre sort (högdospreparat) är exempel på andra 

faktorer liksom ärftlighet och genförändringar (Nilbert 2013, s.170). 
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Två tredjedelar av alla bröstcancerfall upptäckts vid mammografiundersökning som 

görs på kvinnor över 40 år med 1-2 års mellanrum. Resterande bröstcancerfall upptäcks 

av kvinnan själv där symtom i form av en knöl i bröstet eller indragningar i huden är 

vanliga (Nilbert 2013, s. 171). Vid utredning av misstänkt bröstcancer görs en 

mammografiröntgen och ett vävnadsprov tas med hjälp av bröstpunktion från tumören 

(Ericson & Ericson 2012, s. 719). När bröstcancer är konstaterat ges 

cytostatikabehandling för att krympa befintlig tumör inför operation (Nilbert 2013, s. 

171). Den fortsatta behandlingen inriktar sig på att operera bort den del av bröstet som 

är angripen (partiell mastektomi), detta görs vid mindre tumörer och är en 

bröstbevarande kirurgi. Vid mer utbredd tillväxt av tumören opereras lymfkörtelvävnad 

och hela bröstet bort, en så kallad axilloperation utförs då. En axilloperation är mer 

omfattande och kan ge kvinnan besvär som värk, svullnad och minskad rörlighet i 

armen efter operationen på den sidan som är opererad. Strålbehandling ges under en 

längre tid efter operationen av bröstcancer, då strålas det område där tumören suttit. 

Antiöstrogena läkemedel är exempel på fortsatt behandlingen som kan intas upp till två 

år efter operation, detta läkemedel har en hämmande effekt på tumörer som behöver 

östrogen för att växa (Ericson & Ericson 2012, s. 720). 

 

Hudcancer  

Enligt Cancerfonden (2014) är hudcancer en cancerform som ökar kraftigt. Det finns tre 

olika typer av hudtumörer: malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. 

Malignt melanom kan upptäckas i alla åldrar, genomsnittsåldern för diagnosen är för 

kvinnor 55 år. Skivepitelcancer är vanligare hos män än hos kvinnor och är en form av 

hudcancer som fram till idag ökat mest. Basalcellscancer, så kallad basaliom, 

förekommer lika ofta hos kvinnor som hos män. Nilbert (2013, s. 219) skriver om 

malignt melanom vilket är en sjukdom som drabbar allt fler och orsakar ett ökat antal 

dödsfall per år. På kvinnor upptäcks malignt melanom oftast på underbenen och visar 

sig som ett mörkt födelsemärke med ojämna kanter och kan orsaka klåda och även 

blöda. Det anses finnas en ökad risk att drabbas av malignt melanom för personer med 

ljus hud vilka bränner sig ofta och för dem som solar solarie eller vistas mycket ute i 

solen. Enligt Cancerfonden (2014) ingår det i behandlingen vid hudcancer att operera 

bort det område där hudförändringen finns men det kan även vid spridning bli aktuellt 

med ytterligare kirurgi, strålbehandling och läkemedelsbehandling så som cytostatika.  

 

Tjock- och ändtarmscancer  

Tjocktarmscancer drabbar varje år 4100 personer och är lika vanligt hos män som för 

kvinnor, medan ändtarmscancer drabbar 2100 personer varje år men drabbar till större 

delen män. Blod i avföringen, förstoppning och diarre är vanliga symptom men även 

smärta, viktminskning och trötthet. För att läkaren skall ställa diagnosen tjock- eller 

ändtarmscancer görs olika undersökningar såsom palpation av magen, 

röntgenundersökningar och ultraljud.  Behandlingen av sjukdomen kan innefatta 

operation där cancern tas bort och eventuellt en stomi läggs, men även strålbehandling 

och cytostatika kan bli aktuellt (Cancerfonden 2014).  
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Gynekologisk cancer  

Varje år så drabbas i Sverige 2800 kvinnor av gynekologisk cancer, som innefattar 

livmoderhalscancer, äggstockscancer och livmoderkroppscancer.  

Livmoderkroppscancer drabbar 1400 kvinnor varje år i Sverige, sjukdomen är vanligast 

bland äldre kvinnor och kan visa sig som oregelbundna blödningar kring menopaus. 

Äggstockscancer drabbar 700 kvinnor varje år och är vanligast bland kvinnor i 

medelåldern och upp till 70 år. Symtomen vid äggstockscancer kan vara diffusa 

magsmärtor samt en känsla av en svullnad i buken.  Livmoderhalscancer drabbar 450 

kvinnor varje år, för att upptäcka livmoderhalscancer tas ett cellprov där 

cellförändringar kan upptäckas. Livmoderhalscancer är vanligast för kvinnor i 

medelåldern och uppåt och ger oftast inga symtom men kan ibland orsaka blödningar. 

Virus så kallat humant papillomvirus orsakar de flesta fall av livmoderhalscancer. 

Behandlingen av gynekologisk cancer kan bestå utav olika kirurgiska ingrepp, 

strålbehandling och cytostatikabehandling (Cancerfonden 2014).  

  

Att hantera ett cancerbesked  

 

Att få ett cancerbesked väcker många känslor då ordet cancer för de flesta är ett 

orosmoment. Hur personen hanterar detta och vad för känslor som uppstår är mycket 

olika. Ett besked om cancer och tiden därefter kan ses som en krissituation, vilken enligt 

Cullberg (2006, s. 143) kan  innehålla fyra olika faser: Chock, reaktion, bearbetning och 

nyorientering. Den första fasen är en akut fas, här uppkommer chock, 

overklighetskänslor och den egna existensen hotas. Den andra fasen- reaktion, har 

mycket känslomässiga uttryck som till exempel gråt och ångest. Den tredje fasen brukar 

innehålla försök till att förstå och anpassa sig till den nya tillvaron eller situationen. Den 

fjärde fasen är nyorienteringsfasen vilket innebär att personen väver samman vardagen 

med den nya situationen.  

 

Coping är det engelska ordet för resursen att hantera svåra situationer vid exempelvis 

sjukdom då ett hot mot hälsan eller livet uppstår. En copingstrategi kan vid sjukdom 

vara att den drabbade personen söker samtalsstöd för att hantera sin situation. En del 

människor reagerar genom att ta avstånd från omgivningen och undviker att prata om 

sin sjukdom (Nilbert 2013, ss. 110-111). Danhauer, Crawford, Farmer och Avis (2009) 

undersökte copingstrategier hos kvinnor som drabbats av cancer. Att tänka positivt var 

den mest använda strategin bland kvinnorna och att hålla känslor för sig själv var den 

minst använda copingstrategin. Samtidigt betonade författaren att det är positivt att 

anpassa strategierna utefter vad det är för problem som man utsätts för.  
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Tidigare forskning om kvinnors upplevelser av att leva med cancer  

 

I en studie skriven av Holt, Adellund, Hansen, Ploug och Mogensen (2014) poängteras  

att det inte alltid är en självklarhet för kvinnor med barn och familj som nyligen fått ett 

cancerbesked att berätta om detta för sina barn från allra första början. Detta undveks i 

syfte att skydda barnen och inte oroa dem i onödan, innan de själva visste mer om 

sjukdomen och dess behandling. Det fanns även en osäkerhet kring på vilket sätt och 

hur mycket de vuxna skulle berätta om cancersjukdomen för barnen.  

 

Mackenzie (2014) skriver i sin studie där kvinnor med bröstcancer vilka har barn och 

familj intervjuandes att det är vanligt att kvinnorna prioriterar att ta hand om sina barn 

framför att ta hand om sig själva. Kvinnorna i studien talade om att en god mor sätter 

sig själv sist, att det alltid varit så enligt tradition. De menade att det var svårt att som 

mamma sätta sig själv först trots sjukdom. Egen tid för att vila upp sig fick kvinnorna 

att känna sig själviska och att ta hjälp ifrån närstående kunde ge dem skuldkänslor. 

Många av kvinnorna fortsatte med hushållsarbete och ordnade med omsorg om barnen 

då det ansågs vara deras jobb och för att familjen behövde dem. Val om behandling 

gjorde kvinnorna många gånger efter hur det skulle påverka barnen minst. De ville för 

barnens skull tillexempel inte behöva ställa in en planerad resa eller julfirande på grund 

av en behandling och biverkningar av dessa.  

 

Fatigue eller trötthet är ett begrepp som används inom sjukvården och står för patientens 

subjektiva upplevelse av att inte orka med sin vardag. Utmattning, kraftlöshet och 

svaghet är andra ord som kan beskriva begreppet. Fatigue är vanligt hos patienter som 

drabbats av cancer under behandlingens gång och kan hålla i sig flera månader även 

efter behandlingens slut. För vissa patienten kan den även bli kronisk. Då det inte alltid 

hjälper att vila eller sova för att lindra tröttheten påverkas patientens livskvalitet 

negativt. Tröttheten kan till exempel göra att patienten inte orkar vara social, sköta 

hygien eller arbeta. Sekse, Hufthammer och Vika (2014) undersökte i sin studie 

förekomsten av cancerrelaterad trötthet hos kvinnor som behandlats för olika sorter av 

gynekologisk cancer. Resultatet visar att trötthet var mycket vanligt hos 53 % av 

kvinnorna, majoriteten av dem behandlades för cervix-cancer. Kvinnorna med trötthet 

visade stor risk för oro och depression. Tröttheten hade en stor påverkan på kvinnornas 

liv efter behandlingen, det visade även på att detta påverkade kvinnors förmåga att klara 

dagliga aktiviteter vilket i sin tur påverkade deras livskvalitet. 

 

Cancer och cancerbehandling kan påverka kvinnans möjlighet att bli gravid på många 

olika sätt. Strålbehandling, cellgifter och kirurgi kan vara bidragande orsaker till detta. 

Vid livmoderhalscancer opereras livmodern bort vilket gör kvinnan steril men även 

äggstockarna tas bort vilket gör att östrogennivåerna sänks och kan påverka kvinnans 

sexuella lust. Dryden, Ussher och Perz (2014) undersökte åtta unga kvinnors 

upplevelser i samband med cancerbesked och behandlingens möjliga påverkan på 

kvinnans fertilitet. Ovissheten om en eventuell barnlöshet på grund av behandlingen 

påverkade livskvaliten för de drabbade och deras anhöriga. Resultatet i studien visade 

på liknande känslor hos samtliga kvinnor. De kände sig misslyckade och otillräckliga 
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som kvinnor då de eventuellt inte skulle kunna få barn i framtiden och att få barn var 

något de har sett som självklart och tagit för givet i livet. Inför en tänkbar infertilitet 

kände de rädsla, oro och förlust. Dessa känslor var även kopplade till rädslan att inte 

kunna bilda en familj med sin partner och detta skulle kunna leda till att relationen tog 

slut. 

 

I en kvalitativ fenomenologisk studie av (Mackenzie, Player, Willis & Yim Loh 2014) 

intervjuades nio kvinnor med bröstcancerdiagnos om upplevelser och påverkan på 

kognitiva funktioner under och efter cytostatikabehandlingen, samt hur detta sedan 

påverkade dagliga funktioner. Kvinnorna i studien upplevde en kognitiv påverkan av 

cytostatikabehandlingen, en så kallad “cytostatika hjärna”, men menade att psykiska och 

fysiska faktorer kunde vara ytterligare orsaker till upplevelserna kring behandlingen. 

Kvinnorna upplevde fysisk och psykisk trötthet och kände sig stressade relaterat till 

flertalet sjukhusbesök i samband med sjukdomen. Biverkningar ifrån mediciner mot 

illamående och smärtstillande läkemedel upplevdes av kvinnorna och det var svårt att 

avgöra vad som var biverkning på cytostatikabehandlingen eller medicinerna. Eftersom 

den intensiva behandlingen bidrog till trötthet gjorde detta att många av kvinnorna 

upplevde att de missade mycket tid med sin familj och de var rädda för att förlora sin 

roll i familjen. Kvinnorna beskriver känslan av att ha ett hål i hjärnan, som att en 

pusselbit fattas. De upplevde koncentrationssvårigheter, sämre minne och en minskad 

förmåga till att hantera stress. Kvinnorna talar om glömda ord, glömda bankkoder eller 

att inte komma ihåg material inför föredrag på arbetet som exempel på hur detta kan 

påverka arbetslivet och vardagen.  

 

Leung, Pachana och McLaughlin (2014) genomförde en longitudinell kvantitativ studie 

med 412 kvinnor som drabbats av bröstcancer. Resultatet visade att det var mycket 

psykiskt påfrestande att få ett cancerbesked och det fanns ett samband mellan att få 

besked om bröstcancer, stöd från omgivningen och livskvalitet. Data samlades in vid 

tre olika tillfällen. Första insamlingen gjordes vid undersökningen före diagnosen och 

därefter vid beskedet samt tre år efter beskedet. Resultatet visade att kvinnor med 

nydiagnostiserad bröstcancer hade signifikant lägre livskvalitet än innan beskedet. I 

begreppet livskvalitet ingick faktorer som: smärta i kroppen, övergripande hälsa, fysisk 

kapacitet och livskraft. Tre år senare skattades livskvalitet högre. Speciellt sågs en 

förbättring på områden som den övergripande hälsan, livskraft och fysisk kapacitet. 

Förbättring sågs även i hur de fungerade i sociala sammanhang. Det fanns ett starkt 

samband mellan stöd från omgivningen och livskvalitet.  

Livsvärld och patientperspektiv 

 

Livsvärldsbegreppet har sitt ursprung ur fenomenologisk filosofi och av Husserl men 

utvecklades vidare av Heidegger. Livsvärlden kan beskrivas som den personliga värld 

som människor lever i och upplever individuellt. Vid sjukdom riktar sig fenomenologin 

mot upplevelsen av sjukdomen snarare än sjukdomen i sig (Bengtsson 2008, ss. 10-11). 

Genom att utgå från livsvärlden i vårdandet är patienten i fokus och vårdaren försöker 

förstå hur lidande och sjukdomen erfars av patienten. Detta vårdande ligger till grund 
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för att hjälpa patienten att återskapa balans, livskraft och livsmening i vardagen. 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). När välbefinnande och hälsa upplevs och livet 

pågår i en stadig rytm funderar människor ofta inte över sin hälsa (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 108). I en studie gjord på kvinnor som fått livmoderhalscancer, 

visade det sig att kvinnorna före diagnosen tagit sin friska kropp för given. Kvinnorna 

berättade att den friska kroppen som tidigare varit välkänd och gick att lita på, istället 

efter cancerdiagnosen blev främmande och inte längre gick att lita på (Sekse, 

Gjengedal & Råheim 2013). Vid sjukdom då en människa blir patient och hamnar i ett 

nytt sammanhang förändras livsrytmen och den sätts ur balans. Vid långvarig sjukdom 

kan en person vara helt avskuren från omvärlden och inte ha kontakt med andra 

människor utanför sjukhuset och därför vara helt utan sammanhang. Genom att få 

patienten delaktig i sin vårdprocess och hälsa förs patienten in i ett nytt sammanhang 

av vårdande karaktär där välbefinnande och hälsa ges möjlighet att skapas (Dahlberg & 

Segesten 2010, s. 108).  

Inom vårdvetenskapen har patientperspektivet en central roll vilket betyder att patienten 

och dennes hälsa och ohälsa är i centrum. Vårdaren är den som besitter kunskap om 

sjukdom och behandling medan patienten är den som är expert på sig själv och hur 

sjukdomen påverkar just honom eller henne. Genom att utgå från patientens perspektiv i 

vårdandet kan upplevelsen av hälsa och välbefinnande främjas (Dahlberg & Segesten 

2010, s. 103). Detta betyder att vårdaren vårdar med patientens livsvärld i fokus och vill 

förstå hur lidande, sjukdom, vårdandet och hälsa upplevs av den enskilda patienten. 

Genom att detta görs kan hälsoprocesser stärkas och stödjas. För att kunna hjälpa 

personer att fullfölja planerade livsprojekt trots sjukdom måste vårdaren ta reda på hur 

sjukdomen påverkar patientens vardag och vad upplevelsen av sammanhang och 

mening innebär för den enskilda individen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 127).  

 

Lidande  

 

Arman och Rensfeldt (2011, s. 12) talar om att människans livsförståelse  och patientens 

lidande står som fundamentet i vårdandet. Lidandet definieras som händelsen att möta 

något ont medan livsförståelse definieras som människans syn och förståelse på livet. 

När en vårdare möter en lidande människa måste därför vårdaren vara öppen, följsam 

och ha förmåga att se lidandet och livsberättelsen. Patienten kan befinna sig i olika faser 

av ett lidande och måste därför också mötas i den situation som han eller hon befinner 

sig i just nu. Arman och Rensfeldt (2011, s. 90) ger exempel på detta: att patienten kan 

ha blockerat sitt lidande för att orka med sin situation vilket kan vara nödvändigt för att 

klara av till exempel behandlingar. Detta tillstånd av lidandet måste av vårdare ses med 

respekt och försiktighet. Vårdare kan vara ett stöd i denna situation genom att finnas där 

och uppmuntra med försiktighet. Arman och Rensfeldt (2011, s. 94) beskriver en annan 

fas av lidandet då det tar sig uttryck i känslomässiga former. Uttryck såsom gråt, rädsla 

och förtvivlan. Att lindra lidande i denna fas handlar om att till exempel omfamna, 

stryka på ryggen och att lyssna. Det finns många olika uttryck i att lindra lidande men 

sällan är det stora saker som krävs.  
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”Det handlar alltså inte så mycket om att handla, utan om en hållning, om modet att 

vara, acceptera och se den andra och att samtidigt hålla tillbaka sig själv och sina 

känslor.” (Arman & Rensfeldt 2011, s. 95) 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Då cancer är en av vår tids största folksjukdomar kommer sjuksköterskor med all 

säkerhet att möta kvinnor med cancersjukdom i vårdarbetet. Många kvinnor som 

drabbas av cancer har barn och familj vilket kan leda till en drastisk förändring av  

tillvaron och livsvärlden. Sjukdomen kan även leda till en stor förändring i den 

pågående vardagen med alla dess åtaganden som det innebär med barn och familj. 

Diagnosen kan påverka kvinnan  kroppsligt, psykiskt och existentiellt. Den medicinska 

behandlingen som cancersjukdomen för med sig kan ge flera biverkningar men även 

orsaka psykisk påfrestning i form av rädsla och ovisshet för behandlingsresultatet. Ett 

bortopererat bröst eller livmoder kan påverka självkänslan och upplevelsen av att vara 

kvinna drastiskt. Det krävs kunskap om kvinnors upplevelser och erfarenheter efter ett 

cancerbesked. Hur påverkas deras livsvärld och tillvaron i vardagen efter ett sådant 

besked? Kunskap inom detta ämne är viktigt för att sjuksköterskor skall kunna möta 

dessa kvinnor samt deras anhöriga med empati, mod och respekt. På så sätt kan 

sjuksköterskan vara ett professionellt stöd, inge hopp och skapa trygghet i den 

förändrade tillvaron. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelser och erfarenheter upp till två år efter ett 

cancerbesked. Följande forskningsfrågor har väglett examensarbetet: 

 

 Förändras vardagslivet efter ett cancerbesked? 

 Hur hanterar kvinnor den eventuellt förändrade livssituationen? 

 Vilka känslor upplever kvinnorna?  

 

 

METOD 

 

Författarna har valt att analysera material med berättande karaktär vilket har bestått utav 

tre biografier, varav det i en bok går att läsa om två kvinnors upplevelser. Totalt bygger 

examensarbetet på berättelser från fyra kvinnor. Metoden, det vill säga narrativ analys, 

föreföll naturlig då författarna ville synliggöra kvinnors upplevelser efter ett 

cancerbesked. Narrativ metod används för att samla in och analysera skriftliga eller 

muntliga berättelser. På detta sätt ges det en möjlighet att förstå vad andra människor 

går igenom (Johansson 2005, ss. 21-24). Detta ses från ett vårdvetenskapligt perspektiv 



9 

 

som mycket givande och intressant då skrivna berättelser ofta innehåller rikligt med 

beskrivningar av upplevelser i samband med hälsa, ohälsa, lidande och vård (Dahlberg 

2014, ss. 83-84).  

 

Datainsamling  

 

I litteratursökningen av biografier användes osystematisk litteratursökning. Det skedde 

genom en sökning av sjukdomsbiografier i bibliotekskatalogerna på Högskolan i Borås 

och på Göteborgs stadsbibliotek. Sökningen gav 20 träffa totalt, varav författarna har 

baserat uppsatsen på tre av böckerna med biografisk karaktär. Resterande böcker har 

valts bort då de ej behandlade uppsatsens syfte, forskningsfrågor eller 

inklusionskriterier. Inklusionskriterierna var svenska kvinnor i medelåldern som 

drabbats av cancer vilka hade barn och familj. Val av inklusionskriterier grundar sig i 

att kvinnor med barn och familj får en kraftig förändrad vardag och livssituation då fler 

än bara de själva drabbas av sjukdomen på ett eller annat sätt.  För att minska urvalet 

valdes de biografier där kvinnorna beskrev sina upplevelser och den förändrade 

vardagen efter sitt cancerbesked, samt att biografierna var tryckta år 2000 eller senare. 

Vetenskapliga artiklar från år 2000 och framåt genomförda med kvalitativ och 

kvantitativ metod användes för att undersöka tidigare forskning i ämnet och för att 

styrka diskussionen i uppsatsen. Databaserna Cinahl, PubMed och SweMed användes 

genom Högskolan i Borås söktjänst för att söka artiklar till examensarbetets övriga 

delar.  

 

Dataanalys  

 

Författarna har valt att analysera biografier med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med 

inriktning på både manifest och latent innehåll och med en induktiv ansats. Författarna 

har utgått ifrån Dahlborg-Lyckhages (2012, s. 167) beskrivning av att analysera 

berättelser, men även Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av innehållsanalys. Analysen 

av biografierna gjordes på de avsnitt som behandlade uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor, övrig information användes för att få en helhet av berättelsen. Då 

syftet var att belysa kvinnors upplevelser och erfarenheter tiden efter ett cancerbesked 

har författarna valt att definiera “tiden efter” till de första två åren efter cancerbeskedet 

då vi utgick från att den största förändringen i kvinnornas liv sker då. Detta med tanke 

på vad den förändrade livssituationen som beskedet och behandlingarna för med sig. 

 

Berättelsen är central i vårdandet och kan bidra till att vårdare inhämtar ökad kunskap 

om patienten. Den skrivna livsberättelsen kan visa sig i en biografi vilken kan ligga till 

grund för en analys som sedan kan göras tillgänglig för andra om hur människor erfar 

sin livsvärld vid ohälsa (Friberg 2012, ss. 162-164). Genom att analysera kvinnors 

skrivna berättelser om upplevelser och erfarenheter tiden efter ett cancerbesked kan 

kunskap om hur dessa kvinnor erfar sin livsvärld vid ohälsa beskrivas. Analysen kan 

inrikta sig på att studera det dolda (latenta) i texten men också det som är uppenbart 
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(manifesta). Genom att inrikta analysen på det manifesta i texten lyfts det fram som 

faktiskt sägs i berättelsen. Analysen börjar med att författarna bekantar sig med 

materialet för att sedan sätta sig in i det med ett öppet sinne. Ett reflekterande öppet 

förhållningssätt är viktigt under analysens gång. För att ta reda på vad som verkligen 

sägs i texten ställs frågor till denna som bearbetas. Teman skapas sedan utifrån 

innehållet i texterna och ett mönster kan urskiljas och beskrivas. I resultatet beskrivs 

sedan de teman som skapats efter analys av textens innehåll (Dahlborg-Lyckhage 2012, 

ss. 161-169). 

 

Etiska resonemang 

 

Då författarna använt sig av biografier för att få svar på examensarbetets syfte föreligger 

ingen risk för att utelämna eller skada någon eftersom kvinnorna redan själva valt ut vad 

de vill berätta genom sina biografier. Författarna uppmärksammade att det fanns en risk 

för egen tolkning av texterna och har därför valt att läsa biografierna var för sig och 

sedan noggrant diskutera dem tillsammans.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan med huvudtemat “Tillvaron rasar samman” som svarar på 

examensarbetets syfte och forskningsfrågor. Huvudtemat följs av teman vilka är: 

“Sjukdomen har grepp om mig”, vilken handlar om vilka känslor sjukdomen framkallar 

och hur kvinnornas vardag påverkas. Nästa tema är “Någonstans i detta kaos växte en 

beslutsamhet fram”, vilket handlar om kvinnornas strategier för att överleva och deras 

inställning till sjukdom. Temat “Omgivningens betydelse” handlar om betydelsen av att 

ha nära och kära vid sin sida vid kampen mot cancern. Sista temat “Upplevelser av att 

kroppen förändras  ” beskriver sjukdomens påverkan på kroppen och dess påverkan på 

kvinnornas liv. Författarna har använt kvinnornas autentiska namn och refererat till 

dem, se beskrivning bilaga 1.  
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Huvudtema: Tillvaron rasar samman    

Tema Subtema 

Sjukdomen har grepp om mig Att känna fruktan och ångest över att något inkräktar på 

livet 

Att vänta och leva i ovisshet 

Kroppen var på helspänn 

 

Att känna rädsla över vad cancern kunde innebära 

 

Beskedet om cancern var som en dödsdom  

 

Att mardrömmen aldrig tar slut 

 

Pendla mellan hopp, hopplöshet, sorg och ilska 

 

Att ständigt känna rädsla 

 

Sjukhusbesöken var förknippade med oro och ångest 

Någonstans där i detta kaos växte en beslutsamhet 

fram.  

Livskraft som hjälper kvinnorna att kämpa för 

överlevnad 

Att leva här och nu 

 

Livet kan inte vänta 

 

Att känna delaktighet i vardagslivet 

 

Försöka leva så normalt som det bara går 

Omgivningens betydelse  Att ha familj och vänner omkring sig var av stor 

betydelse 

Uppmuntran och stöd 

 

Skratta och känna glädje 

Upplevelser av att kroppen förändras   Att vara illamående, trött och utmattad 

Att känna besvikelse och förtvivlan 

De kvinnliga idealen hotas 

 

Att känna en känsla av frihet 

 

Utseendet har inte någon betydelse 

 

Lära sig att ta emot hjälp 
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Sjukdomen har grepp om mig 

 

Efter beskedet om cancer upplevde kvinnorna att deras tillvaro rasade samman. Mycket 

känslor och tankar uppkom som de inte kunde styra över. Bland de starkaste känslorna 

fanns fruktan och ångest över att något inkräktar på livet som vill förstöra, sjukdomen 

hade grepp om dem och de kunde inte fly. Pamela beskrev att hon pendlade mellan 

hopp, hopplöshet, sorg, ilska och en oerhört stark vilja att överleva. Kvinnorna levde i 

ovisshet dagarna efter beskedet med många obesvarade frågor. Många frågor uppstod då 

kvinnorna inte kunde få ett definitivt besked av vad som väntade dem och hur de skulle 

påverkas av sjukdomen, de var oerhört rädda över vad cancern kunde innebära för deras 

liv.  

“Detta hemska första dygn kommer jag ihåg nästan minut för minut. En ångest som är 

svår att beskriva. Hur sjuk var jag? Hur långt hade det spridit sig? Var jag kanske full 

av metastaser? Skulle jag leva en månad till? Längre? Kortare?” (Annelie, bok 1, s. 

14).  

Beskedet om cancer var som en dödsdom beskrev Pamela. Kvinnorna beskrev att ordet 

cancer var laddat med mycket känslor och starkt kopplat till smärta och död. Dock 

beskrev ingen av kvinnorna att det är just döden de var rädda för utan tankarna kring hur 

de ska hinna med allt i livet innan livet tar slut och hur de ska kunna lämna familj och 

barn. Kvinnorna berättade att de hade svårt att slappna av och sova efter att de fått 

beskedet om sin cancersjukdom. Kroppen var på helspänn, dels på grund av 

cancerbeskedet men också för all ovisshet kring hur framtiden skulle bli. Pamela 

beskrev detta som att hennes trygghet var borta, att hon aldrig mer skulle kunna leva i 

tron att allt var bra. Hon säger: 

 

“Jag bröt ihop. Tårarna rann nedför kinderna när jag låg där i sängen och försökte 

knuffa Döden över kanten. Klumpen i halsen hotade att kväva mig och jag kämpade 

med att dämpa det kvidande som trängde sig upp ur bröstet för att inte Karin och 

barnen där utanför dörren skulle höra mig.” (Pamela, bok 2, s. 39). 

 

Samtliga kvinnor hade efter beskedet ett stort behov av att på olika sätt berätta för 

vänner och familj att det drabbats av cancer. De ville inte att de anhöriga skulle få veta 

det på omvägar utan få höra det av kvinnorna själva.  

 

“Det var hemska samtal. Ångestladdade samtal. /.../ Tystnad. Och så den förtvivlade 

gråten från mina närmaste när orden gått in.. Förnekande. Skrik av förfäran. Av rädsla. 

Och sedan ljudet av mitt hjärta som brast. I samtal efter samtal.” (Annelie, bok 1, s. 

41).  

 

Kvinnornas vardag efter sjukdomsbeskedet bestod bland annat av sjukhusbesök, tuffa 

behandlingar med biverkningar som följd och väntan på besked. Sjukhusbesöken var 

förknippade med oro och ångest inför besked om hur cancern utvecklats och vilken 
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effekt behandlingen haft på cancern och kroppen. Annelie beskrev sitt sjukhusbesök 

som en känsla av att sitta i dödens väntrum, medan Ulrica talade om att det aldrig gick 

att vänja sig vid de återkommande läkarbesöken och att ångesten inför besöken ökade ju 

mer det närmade sig. Rädslan finns ständigt där berättade samtliga kvinnor och oron för 

dåliga besked vid läkarbesöket. Kvinnorna berättade att från den dagen de fick en 

kallelse i brevlådan tills de fått besked av läkaren, fanns en ständig oro och många 

tankar där. Beroende på vilket besked kvinnan fått vid sitt läkarbesök kunde känslan av 

hopp eller hopplöshet infinna sig, en känsla av att mardrömmen tog aldrig slut. Besöken 

kunde även leda till en känsla av ovisshet att inte veta vart livet var på väg. Sabina som 

fått besked om att cancern spridit sig och att hon kommer att dö av sjukdomen kände 

ovisshet. Hon ville att läkaren skulle berätta hur lång tid hon hade kvar att leva vilket 

läkaren inte kunde säga säkert. Hon säger: 

“Det kanske är dumt att låta Julia åka på kollo i tre veckor nu. Tänk om jag dör när hon 

är borta?” (Sabina, bok 3, s. 93). 

Vidare berättade Sabina som inte lever tillsammans med sina barns pappa att hon 

kände en oro och rädsla för hur hennes barns framtid skulle se ut efter hennes bortgång. 

Hon valde därför att tillsammans med pappan till barnen och en socialsekreterare  

planera sina barns framtid. Hon tyckte det kändes absurt att tänka på vad som skall 

hända med barnen efter sin bortgång, men betonar ändå att detta var ett viktigt steg för 

dem alla.  

Efter beskedet om att kvinnorna fått cancer och den nya vardagen börjat beskrev 

kvinnorna att de blivit bättre på att ta tillvara på och uppskatta de små glädjeämnena i 

vardagen mer. De glädjeämnen som annars är tagna för givet. Samtidigt uttryckte de att 

allt de önskade var att få ha en vanlig dag igen. En dag utan biverkningar, behandlingar 

och oro på vad som komma skall. Anneli uttrycker det såhär: 

“Tänk en vanlig vecka utan oro, behandlingar och otäcka röntgenbesked. Tänk att bara 

få ha en helt vanlig tråkig måndag.” (Anneli, bok 1, s. 70) 

Samtliga kvinnor beskriver den förändrade vardagen som en prövning i tålamod. De 

orkar inte längre med alla aktiviteter och sociala tillställningar. Pamela som hade många 

projekt på gång och mycket vänner runt omkring sig fick öva sig i att acceptera sin 

begränsning. Annelie fick många gånger be sin son att inte ta hem vänner för att hon var 

mycket mottaglig för infektioner under vissa perioder. Eller som för Pamela som vissa 

dagar fick ställa in sin sons träningar då hon inte orkade köra honom dit:  

“Samtidigt finns det dagar när det inte är så lätt att känna sig positiv. När tålamodet 

prövas ordentligt. Som när ep-anfallen kommer tätare än de borde. Som när man får 

ställa in saker man längtat efter för att kroppen inte orkar.“ (Pamela, bok 2, s. 97) 
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Någonstans där i detta kaos växte en beslutsamhet fram 

 

Samtliga kvinnor upplevde att deras känslor växlade ofta. De pendlade mellan 

förtvivlan och ilska över att ha drabbats av cancer. Ur dessa känslor växte en livskraft 

fram som hjälpte kvinnorna att kämpa för sina liv för att överleva. Anneli uttrycker sin 

ilska i följande ord:  

“Din jävla cancer! Du ska inte tro att du får omkull mig. Jag ökade takten ännu mer för 

att få bekräftat och visa den hemska sjukdomen att än fanns det krut kvar i mig. Jag 

tänkte inte ge upp utan strid!” (Anneli, bok 1, s. 15)  

Tankarna kring att sjukdomen eventuellt skulle göra att barnen skulle få växa upp utan 

sin mamma eller att kvinnorna inte skulle få se sina barn växa upp var också en 

bidragande orsak till att kämpa vidare trots sjukdom. 

“Hur ska det gå för honom? Klarar han sig utan mig? Jag vill ju så gärna vara med när 

han växer upp./.../ Någonstans i detta kaos växte en beslutsamhet fram. Jag måste klara 

mig. Jag ska klara mig.” (Anneli, bok 1, s. 15).  

Kvinnorna ville inte låta sjukdomen styra över deras liv och deras strategi för detta var 

att fortsatta med sina vardagliga aktiviteter i den mån det var möjligt. Anneli berättade 

att hon försökte leva så normalt som det bara gick och att hon därför åkte till sin 

arbetsplats då och då. Sabine som älskade sin roll som träningsinstruktör på gymmet 

fortsatte leda grupper då kroppen tillät henne. Pamela som hade en cancertumör i 

hjärnan menade att hon inte kan påverka sin tumör men att hon kan påverka hur hon 

lever fram till operationen av tumören. Därför valde hon att helhjärtat gå in för att träna 

sig i form inför operationen med hjälp av personlig tränare för att vara i optimal form 

för återhämtning efter operationen. Hon säger till sin tränare:  

“Jag vill att du ska träna mig inför operationen. Jag vill att du tränar mig för livet”. 

(Pamela, bok 2, s. 37).  

Kvinnorna levde här och nu eller ”anammade härvaro” som Pamela uttryckte det. Ulrica 

menade att livet kan inte vänta och accepterade sin sjukdom. Hon gifte sig med sin 

sambo och valde att leva ett så bra liv det bara gick med sjukdomen och sin familj. Hon 

hade som mål att varje månad göra något kulturellt som hon tyckte var roligt och resa så 

länge pengarna räckte. Det var viktigt för kvinnorna att vara delaktiga i vardagslivet och 

känna sig delaktiga i ett sammanhang. För Ulrica var det därför viktigt att sköta om 

huset och tomten, men även att fortsätta med de planerade renoveringarna av huset.  

 

Omgivningens betydelse  

 

Samtliga kvinnor skrev om att det var av stor betydelse att ha familj och vänner 

omkring sig under sjukdomstiden. Någon som brydde sig om, uppmuntrade och 
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stöttade. Men även att ha någon att gråta och dela sina tankar tillsammans med. Ulrica 

berättade att hennes man blev sjukskriven för att ta hand om barnen, han brukade också 

följa med henne som stöd vid cellgiftsbehandlingarna som brukade ta flera timmar.  

“Det har blivit vår grej att Lasse ligger bredvid när jag får cellgifter.” (Ulrica, Bok 3, 

s. 102). 

Anneli berättade om hälsningar hon fick från vänner, blommor som stod på trappan när 

hon kom hem och hur lyckligt lottad hon kände sig då vännerna kämpade med henne 

mot sjukdomen. Hon berättade även att hon hade stort stöd ifrån sin man men att hon 

ibland kunde känna av hans rädsla och ångest vilket gjorde henne mer nervös. Därför 

valde hon ibland att ta med sin bror som fick henne att tänka på annat och slappna av 

genom att han hade förmågan att få henne att skratta och känna glädje. Sabina fick 

mycket stöd av sin sambo som följde med på läkarbesök och alla äventyr hon ville hitta 

på trots att han egentligen var en person som tyckte om att ta det lugnt. Pamela fick 

mycket uppmuntran och lyckönskningar via sin blogg och kommentarer på de artiklar 

som hon skrev i sitt arbete som chefredaktör. Läsare skickade blommor, presenter och 

uppmuntrande ord. Och vid sin sida hade hon hela tiden sin sambo som också var 

hennes personliga tränare. Vännen Agneta ordnade en “frisk-fest” med champagne 

redan innan operationen med förklaringen: 

“Man ska alltid ta ut bra saker i förskott, det värsta som kan hända är att du varit glad i 

onödan.” (Bok 2, s. 134) 

Kvinnorna berättar att de efter ha varit på sjukhus för behandling upplevde det som 

fantastiskt skönt att få återvända till hemmets trygga vrå och till sin familj. 

“Det kändes skönt att lämna allt det sjuka bakom sig och åka hem till de bekanta 

dofterna och känslorna som bara ens egna krypin kan framkalla. För egen del har jag 

känt mig friskare bara att få åka hem från sjukhusmiljön.” (Anneli, bok 1, s. 66). 

  

Upplevelser av att kroppen förändras   

 

Samtliga kvinnor blev på olika sätt kroppsligt påverkade av behandlingarna mot 

cancern. De blev illamående, trötta och utmattade. Kvinnorna berättade att första 

cellgiftsbehandlingen var värst då de inte riktigt visste vad som väntade dem. Ulrica 

berättade att hon använt flera olika läkemedel som givit henne så svåra biverkningar att 

hon tvingats avbryta behandlingen. Medan Anneli berättade att första dygnen efter 

behandlingen varit värst för henne. Hon beskrev det som att gå igenom olika faser. Den 

första där man var trött, dåsig och påverkad av alla läkemedel. För att sedan bli 

illamående, varm och blossande röd i ansiktet. I sista fasen var smärtan dominerande 

och alla körtlar i kroppen var svullna och ömma. Pamela upplevde sin kropp vissa 

stunder som sargad, huden brann som att hon vore brännskadad och kläderna gjorde ont 

att bära. Hon säger: 
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“Jag räknar bort de kvällar då ingen får ta i mig och jag biter ihop så att jag kan krama 

mina barn godnatt, och när jag släcker ljuset andas jag ut och låter tårarna rinna.” 

(Pamela, bok 2, s. 180).  

Anneli försökte vända på det jobbiga och tänkte istället att medicinen jobbar mot 

cancern vilket var läkande och lugnande och hon berättar:  

“Jag försökte hela tiden vända det jobbiga till något positivt. Det var livet som rann i 

mina ådror. Mitt nya liv”. (Anneli, bok 1, s. 31). 

Kvinnorna berättade även om att de kände besvikelse och förtvivlan över när 

inplanerade cytostatikabehandlingar fick ställas in på grund av nedsatt immunförsvar 

och dåliga blodvärden. Anneli berättade om hur hon fick vara lite extra noga med att 

inte träffa för mycket folk och försöka undvika virus och bakterier för att inte bli sjuk.  

“När siffrorna kom -svart-på vitt- att jag verkligen är i uselt skick (man kan säga att jag 

är i en svårt härjad krigszon) blev jag förtvivlad” (Pamela, bok 2, s. 183) 

Sabina talade om hennes smärtsamma beslut att ta en paus ifrån träningen som var 

hennes allt, på grund av att kroppen inte orkade längre. Kvinnorna uttryckte sin 

förtvivlan över att inte alltid kunna göra det som de älskade på grund av biverkningarna. 

Sabina menade att vardagen som redan före sjukdomen bestod av högt tempo med barn 

som skulle iväg till skolan nu kunde vara extra jobbig på grund av sjukdomen. Anneli 

talade också om att kvinnan som är omhändertagande till sin natur och vana vid att 

pyssla om andra fick under sjukdomen lära sig att ta emot hjälp och bli uppassade 

vilket inte var lätt.  

“Som kvinnor är vi också oftast vana vid att pyssla om andra och vi är ofta själva navet 

i familjen.” (Anneli, bok 1, s. 111)  

Vidare berättade Pamela om besvikelsen om att inte få köra bil längre, då tumören i 

hjärnan kunde orsaka henne epileptiska anfall. Hon berättade också om känslan av när 

hennes barn kom på besök för första gången efter operationen och såg sin mamma med 

bandage runt huvudet, sittande i en rullstol. Hon beskrev hur hon i deras ögon kunde se 

att de var rädda och hur en numera välbekant klump växte sig stor i halsen på henne, 

hon kände sig förtvivlad.  

“Varje gång mina barn såg på mig med sina frågande, oroliga ögon slutande hjärtat att 

slå. Kroppen slutade att andas. Hela min tillvaro gick ut på att inte bryta ihop inför 

dem.“ (Pamela, bok 2, s. 49) 

Pamela talade om chocken, smärtan och insikten i samband med att tappa håret. Hon 

berättade att hon trots information ifrån onkologen inte trodde att det skulle hända så 

tätt inpå strålbehandlingen, att hon inte varit beredd på att tappa så mycket hår. För att 

gå vidare påminde Pamela sig själv om att utseendet har faktiskt inte någon betydelse. 

Håret skulle växa ut igen. 
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“Hur mycket betyder egentligen en kal hjässa när alternativet är en kall kista två meter 

under jorden?” (Pamela, bok 2, s. 110) 

Anneli berättade om dagen då hon skulle operera bort sitt bröst. En dag hon längtat efter 

sedan hon fått beskedet om bröstcancer, hon kände en känsla av frihet över att ta bort 

det onda. Vidare berättar Anneli att de kvinnliga idealen hotas som råder i samhället vid 

cancersjukdom detta eftersom de kroppsliga förändringarna kan vara stora. Kvinnan kan 

förlora ett eller två bröst, tappa håret och svullna upp av kortisonbehandlingen. Även 

den sexuella lusten kan avta till följd av sjukdomen och behandlingen. Detta på grund 

av trötthet, illamående och psykiska orsaker så som ångest oro och rädsla. Anneli säger: 

“I detta ångestladdade tillstånd känns inte den sexuella biten lika viktig, utan man 

behöver kanske mer ömhet och kramar.“ (Anneli, bok 1, s. 130) 

För Ulrica som fått sin bröstcancer friskförklarad efter en tids behandling vändes en dag 

livet upp och ned igen då hon sökte akut vård för långvariga magsmärtor. Hon fick då 

besked om att cancern spridit sig till levern. Ulrica var gravid i 12:e veckan och läkarna 

beslutade därför att avsluta graviditeten. Hon berättar:  

“Jag bara skrek rakt ut, trodde jag skulle bli tokig. Jag fick inte välja. Det kändes som 

ett övergrepp på min kropp och jag är fortfarande arg på Lasse att han inte hindrade 

mig från att genomföra aborten. /.../Jag kommer att dö i min sjukdom men hade jag fått 

behålla barnet hade ju Lasse fått någonting efter mig.” (Ulrica, bok 3, s. 36).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Då vårt syfte med examensarbetet varit att belysa kvinnors upplevelser och erfarenheter 

tiden efter ett cancerbesked kändes valet av metod naturlig. Genom att läsa biografier 

som kvinnorna skrivit själva eller där en författare skrivit om dem kunde vi få berättat 

för oss hur kvinnorna upplevde det att leva med sjukdomen. På så sätt kunde vi få en 

bild av vad kvinnorna gick igenom och en möjlighet till att ta del av hur kvinnorna 

upplevde att deras livsvärld påverkades av cancern. Genom att analysera biografier efter 

de lästs kom författarna närmare originalkällan och på grund av examensarbetets syfte 

ansågs detta mest lämpligt. För att en djupare analys av böckerna skulle kunna 

genomföras med ett tillförlitligt resultat valde författarna att analysera fyra kvinnors 

berättelser. För att ett resultat skall uppfattas tillförlitlig och trovärdigt kan validiteten i 

studien undersökas. Validiteten står för giltigheten, det vill säga att det som var avsikten 

att undersökas har undersöks (Dahlberg 1997, ss. 118-119). Biografierna lästes först i 

sin helhet av oss, därefter lästes de igen och citat togs ut som svarade på 

examensarbetets syfte. Forskningsfrågorna fanns hela tiden med vid sidan av läsningen 

av biografierna för att underlätta kommande analys. Författarna träffades sedan för att 

diskutera, analysera och reflektera över det som lästs samt jämföra materialet som 

skapats under läsningen. Detta för att säkerställa att författarna läst med öppet sinne och 

att inget viktigt missats under läsningen samt att författarna uppfattat innehållet på 
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samma sätt. I nästa steg skapades teman, subteman och huvudkategori och en ny helhet 

kunde sedan skapas genom dem. Dahlborg-Lyckhages (2012, s. 167) beskrivning av att 

analysera berättelser och Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av innehållsanalys har 

använts vid analysen vilka författarna ansett vara till bra hjälp till att finna likheter och 

skillnader i texterna för skapande av ny helhet.  

 

Vi har under skrivandets gång funderat på hur det hade varit om andra 

inklusionskriterier på examensarbetet valts. Hade resultatet sett annorlunda ut om vi 

analyserat yngre kvinnors upplevelser vilka inte hade barn? Kanske hade biografierna 

då handlat mer om de kvinnliga attributen, sexualitet, utseende och synen på framtiden. 

Det hade även varit intressant att undersöka om det finns skillnad mellan män och 

kvinnors upplevelser av att leva med cancer och i så fall på vilket sätt. Vi anser också att 

det hade varit av intresse att undersöka den nära familjens upplevelser i samband med 

sjukdomen. Detta eftersom familjen oftast är de som står närmast och är insatta i 

sjukdomen men även de som eventuellt märker av de största förändringarna som 

sjukdomen orsakar kvinnan. Eftersom tiden var begränsad ansåg vi att en begränsning 

av examensarbetets inklusionskriterier var nödvändig och valde därför att endast vända 

oss till kvinnor som hade barn och familj. Resultatet bygger i nuläget på kvinnor som 

fått diagnos bröstcancer, hudcancer och hjärntumör med spridning till olika delar av 

kroppen. Resultatet hade förmodligen sett något annorlunda ut om en biografi 

inkluderats som handlar om att leva med livmoderhalscancer. Författarna anser även att 

det är en speciell grupp människor som skriver böcker, att man måste vara relativt 

psykiskt stark, resultatet hade därav möjligen blivit annorlunda om analysen gjorts med 

hjälp av intervjuer.  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter upp 

till två år efter ett cancerbesked. Författarna anser att resultatet beskriver utmärkande 

upplevelser och erfarenheter utifrån de fyra kvinnornas berättelser.  

 

Sjukdomens påverkan på kroppen och livsvärlden 

 

Under temat ”sjukdomen har grepp om mig” och under temat ”kroppsliga förändringar” 

beskrivs vilka känslor som cancerbeskedet och sjukdomen framkallar. Men även de 

vardagliga förändringar den för med sig samt de kroppsliga förändringarna av 

sjukdomen och dess behandlingar. Kvinnornas tillvaro vänds upp och ner och de får en 

ny vardag att anpassa sig till. Kvinnorna får genomgå olika behandlingar, bland annat 

cellgiftsbehandlingar vilket påverkar dem mycket. Anneli (bok 1) beskrev till exempel 

att hennes sjukdom och biverkningar av behandlingarna påverkade familjen, att sonen 

ibland inte kunde ta hem kompisar på grund av hennes försämrade immunförsvar. 

Luoma och Hakamies-Blomqvists (2004) beskriver att kvinnor som genomgår 

cellgiftsbehandling får ökade fysiska och psykiska begränsningar på grund av bland 
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annat illamående och trötthet vilket påverkar de dagliga aktiviteterna så som bilkörning, 

hushållsarbete och familj. För många av kvinnorna i studien var förändringen från att 

vara behövd till att behöva hjälp från andra svår att acceptera och en känsla av minskad 

autonomi upplevdes. Att bli uppassade och inte klara av de vardagliga aktiviteterna 

längre gjorde även att de kände sig stressade och hjälplösa. Kvinnorna upplevde en 

känsla av utanförskap i en värld av friska människor. I Luoma och Hakamies-

Blomqvists (2004) studie belystes vikten av att behålla ömsesidiga relationer, där ett 

givande och tagande finns trots att någon är sjuk. Kvinnornas sociala liv förändrades 

och det var viktigt för dem att accepteras som jämlika med sina vänner för att känna 

värdighet. Ett ”bli frisk-kort” kunde upplevas motbjudande av kvinnorna i studien då de  

saknade relationen som den såg ut före sjukdomen. Enligt Helms, O´hea och Corso 

(2008) kan de kroppsliga förändringarna som sjukdomen med dess behandlingar leda 

till olika livsvärldsförändringar för kvinnorna. Upplevelsen av livsvärlden kan 

exempelvis förändras då kvinnan opererar bort ett bröst och då samtidigt förlorat en bit 

av sin kvinnlighet. Detta kan även påverka kvinnans självkänsla, sexualitetet, och 

livskvalité. Likande resultat lyfte Boehemke och Dickerson (2006) som menar att då 

kroppen och tankarna förändras, ändras även självkänslan. Kvinnorna i deras studie 

beskrev den snabbt förändrade livsvärlden efter beskedet och efter behandling som 

surrealistisk och kaotisk. De beskriver vidare att de måste anpassa sig till de 

förändringar som uppstått, och att det är vanligt att kvinnorna upplever emotionell 

stress.  

 

Omgivningens betydelse  

 

Under temat “omgivningens betydelse” tar kvinnorna upp betydelsen av att ha nära och 

kära vid sin sida i kampen mot cancern. Någon som följer med vid läkarbesök, 

behandlingar och som är stöttande. Samtidigt kunde kvinnorna dölja sin oro och ångest 

inför anhöriga för att inte oroa dem. Gaudine, Sturge-Jacobs och Kennedy (2003) tar 

upp att rollförändringar i familjen kan påvisas vid sjukdomen där den ena personen 

måste vara starkare för den andra. Kvinnorna i studien kunde ibland känna att de fick 

tona ned sin sjukdom inför nära och kära, att de ville vara starka för dem. De hade 

ibland svårt att visa sin sårbarhet och sina känslor inför sina närstående. Kvinnorna 

upplevde det många gånger lättare att visa sin ångest och oro inför vårdpersonalen eller 

pratade om det i stödgrupper och såg att stödet i från vårdpersonalen var mycket 

värdefull. Pamela (bok 2) var mycket noga med att inte visa sin oro och ångest inför 

sina barn. I en studie av Asbury, Lalayiannis och Walshe (2014) visade det sig att 

kvinnorna i sin nya tillvaro ville skydda barnen ifrån att må dåligt av deras sjukdom. 

Därför försökte de upprätthålla normalitet i vardagen genom att rutiner hölls i hemmet 

och genom att vara noga med att inte visa sin oro inför dem. Kvinnorna i studien 

undvek också att visa sina kroppsliga konsekvenser ifrån behandlingarna så som 

håravfall och ärr för sina barn. De var också noga med att välja ut vad de skulle berätta 

för barnen angående sin diagnos och behandling och vad barnen skulle dra för nytta av 

informationen. Även barnens personlighet och ålder spelade in för vad kvinnorna valde 

att berätta. Det visade sig också vara skillnad på vad barnen ville veta angående sin 

mammas sjukdom. De mindre barnen var nyfikna på hur ärren såg ut medan 
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tonårsbarnen ville ha mer information om diagnosen och hur den skulle påverka 

framtida planer och rutiner i vardagen. Liknande resultat finns i Elmberger, Bolund, 

Magnusson, Lützén och Andersheds (2008) studie om kvinnor med cancer och som har 

barn som bor hemma. De beskriver kvinnors ansvarstagande som mamma och hur 

problematiskt det kan vara då kvinnan går igenom tuffa behandlingar. Kvinnorna i deras 

studie hade höga ambitioner om sitt mödraskap men att dessa var svåra att nå upp till då 

det var svårt att vara både en mor och sjuk kvinna. 

 

Lidande  

 

Utifrån resultatet kan vi se att kvinnorna upplever lidande på olika sätt. Eriksson (1994, 

ss. 83-93 ) talar om olika former av lidande så som sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är ett lidande orsakat av sjukdom i form av exempelvis 

fysiska symtom som smärta. Ett sjukdomslidande kan även upplevas då sjukdomen 

begränsar patienten till att utföra önskvärda aktiviteter och försämrar på så sätt 

livskvalitén. Vårdlidande är ett lidande patienten kan uppleva av exempelvis bristande 

behandling eller utebliven behandling. Livslidande kan patienten uppleva genom att 

sjukdomen påverkar livssituationen. Det som tidigare varit självklart kan rubbas vilket 

hotar människans existens. Sjukdomen kan göra att sociala uppdrag inte kan fullföljas 

och livslidandet kan kopplas till vad det innebär alla leva bland andra människor. 

 

I resultatet går att utläsa att kvinnorna upplever livslidande då de får leva i ovisshet om 

till exempel hur behandlingen hjälper, hur länge de kommer att leva eller för att de inte 

vet om de kommer dö från sina barn. Men de upplever även sjukdomslidande i form av 

olika biverkningar och andra konsekvenser ifrån den tuffa behandlingen av 

cancersjukdomen. Känslan av lidande var ständigt närvarande i kvinnornas berättelser. 

Öhlen (2008) skriver om att lidande uppstår genom personens upplevelser och då något 

hotar eller splittrar livsvärlden. Lidande för en människa med cancer kan uppstå vid 

beskedet, efter borttagande av kroppsdel eller i situationer där kvinnan blir kränkt. Ett 

exempel på det sistnämnda är då Ulrica (bok 3) tvingades att göra abort, vilket var för 

henne ett oerhört stort lidande. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson 

(2004) undersökte hur kvinnor med bröstcancer upplevde sin vård relaterat till lidande. I 

undersökningen framkom det att kvinnorna upplevde vårdlidande av olika slag. De blev 

inte sedda som en enskild individ, detta gav sig uttryck i att de inte fick tillräckligt med 

tid och information anpassat till dem personligen. De upplevde även att personalen inte 

såg hela människan utifrån hennes livsvärld, utan endast sjukdomen. Ett lidande uppstår 

då vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient inte fungerar eller då patientens 

livsvärld och subjektiva upplevelser inte tillgodoses (Eriksson 2007). Sjuksköterskan 

bör agera på ett professionellt sätt då hon har en auktoritär position och besitter 

kunskap. Som exempel kan detta göras genom att vara jämlik, lyhörd och respektera 

patienten så att inget vårdlidande uppstår. 
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Hopp och hopplöshet 

 

Resultatet i examensarbetet visar att kvinnorna pendlade mellan hopp och hopplöshet. 

Hoppet kunde infinna sig vid besked om att behandlingen av cancern verkat som 

önskat, medan hopplöshet kunde upplevas vid besked om att cancern spridit sig. I en 

studie av Hammer, Mogensen och Hall (2009) var det viktigt för kvinnorna att känna 

hopp efter att de fått diagnosen cancer. Hopp om att bli botad och att få återgå till sitt 

vanliga liv igen. Hopp var ofta förknippat med positiva provresultat och en känsla av att 

någon brydde sig om dem. Kvinnorna talade om att kärleken till sina barn och sina män, 

att fortsätta med vardagliga aktiviteter och göra saker som de tyckte om så infann sig 

känslan av hopp. Även vårdpersonalen kunde bidra till att kvinnorna kände hopp genom 

att de visade att de hade kontroll, hade ett positivt intryck och behandlade kvinnorna 

med respekt. Kvinnorna i studien kunde även känna hopplöshet på grund av sin 

sjukdom, det kunde upplevas som en kamp mellan hopp och hopplöshet. Känslan av 

hopplöshet kunde försvinna genom att kvinnorna tänkte positiva tankar på sin familj 

och planerade framtiden. I studien av Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) beskriver 

kvinnorna en känsla av hopp när behandlingen pågår medan avslutad behandling var det 

samma som att ge upp. Så länge något görs finns fortfarande hopp! 
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SLUTSATSER 

Examensarbetets betydelse för vårdandet 

 

Att få diagnosen cancer innebär en stor förändring i tillvaron och gör att livsvärlden 

förändras. Det går inte att i förväg säga hur en person kommer att reagera eller hantera 

ett sådant besked och gå vidare i livet eftersom människors upplevelser är individuella 

och unika. Genom detta examensarbete hoppas författarna kunna bidra med en ökad 

förståelse och en känsla för vad dessa kvinnor går igenom efter sitt besked. På så sätt 

ges sjuksköterskan verktyg för kommande möten i vårdandet av kvinnor som lever med 

cancer och hennes anhöriga. Verktyg för situationer som för sjuksköterskan kan vara 

skrämmande då cancer är en mycket känsloladdad sjukdom. Sjuksköterskan möter i 

omvårdnadsarbetet dagligen människor som lider på olika sätt. Genom att 

sjuksköterskan vågar bjuda in till samtal och låta patienten sätta ord på sina känslor kan 

patientens lidande lindras. Sjuksköterskan bör inta en lyssnande hållning, ställa öppna 

frågor och att ha ett bekräftande förhållningssätt för att hjälpa den lidande patienten. 

Sjuksköterskor har som uppgift att lindra lidande vilket också ingår i sjuksköterskans 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2007). Detta innebär att förhindra lidande, 

och kan göras genom att ha en god vårdrelation vilket kan vara både lindrande, ge 

styrka och inge hopp. Sjuksköterskan har således en viktig roll i vårdandet av patienter 

med cancer och kan genom att uppmärksamma de enskilda behoven lindra eventuell 

smärta, oro och ångest vilket är vanligt förekommande hos dessa patienter. 

Sjuksköterskan har även en viktig roll i att stödja anhöriga eller förmedla information 

för stöd och samtalshjälp till dem.  

 

Sjuksköterskans etiska kod innefattar även att främja hälsa, återställa hälsa och att 

förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening 2007). Pellmer, Wramner och 

Wramner (2012, s. 206) belyser begreppet hållbar utveckling som handlar om att 

människor får sitt dagliga behov tillgodosedda utan att försämra för framtida 

generationers möjligheter till detsamma. Levi (2013, s. 221) tar upp att folkhälsoarbetet 

bör inrikta sig på att förebygga det som kan orsaka död i förtid, stor belastning på 

sjukvården och lidande men även det som leder till oförmåga att klara av sin vardag 

eller nedsatt förmåga till arbete.  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att arbeta hälsofrämjande för att bidra till en hållbar 

utveckling. Detta kan göras genom att sjuksköterskan hjälper patienter som har en  

ohälsosam livsstil till ett hälsosammare liv. Fetma, tobak och alkohol är exempel på 

faktorer som kan orsaka sjukdom. Sjuksköterskan kan stödja och motivera patienter till 

att förbättra och ta ansvar över sin hälsa. Detta kan ske genom exempelvis undervisning 

och motiverande samtal. 
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kan pappa köra mig till 

fritids då?  
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Andersson 
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Författare: Pamela 

Andersson 

Årtal: 2014 

Bok 3 

Titel: Livet kan inte vänta.  

Författare: Sara Natt och 

Dag 

Årtal: 2009 

Anneli Andersson är mor 

till en son på nio år och 

arbetar på ett skogsföretag. 

Hon fick beskedet om 

bröstcancer 1999. Detta är 

en självbiografi om att leva 

med bröstcancer där hon 

delar med sig av 

erfarenheter, kunskap och 

känslor som uppkommer i 

samband med detta besked. 

 

Pamela Andersson är 

journalist, författare 

och mor till två barn. Hon 

drabbades sommaren 2012 

av en hjärntumör och fick 

en vecka senare beskedet att 

den inte gick att operera 
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självbiografi, en historia om 

kampen mot tumören, en 

tumör som mot alla odds 

skall övervinnas. Pamela 

berättar om hur tränar sig i 

form för att klara av cancer-

behandlingen. Cellgifter 

och strålning står inte i 

vägen för att Pamela ska 

springa tjejmilen i New 

York eller lära sig åka 
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vänner runt omkring sig 

som hon slåss för livet. 
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kvinnorna i boken då den 
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Sabine fick besked om 
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