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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Diagnosen 

kan vara ett svårt besked som medför oro. Sjukdomen kan behandlas med kirurgi där bitar 

av eller hela bröstet tas bort eller med cytostatika. Sjuksköterskans omvårdnadsuppgift är 

att se personen med sjukdomen för att främja hälsa och välbefinnande samt att minska 

lidande. Hopp är viktigt för att uppleva livskvalité och sjukdomen kan präglas av såväl 

fysiska som emotionella faser, där upplevelsen av en förändrad identitet uppenbaras. 

Metod: En kvalitativ metod av narrativer ligger till grund för studien och analysprocessen. 

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Resultat: Tre teman 

och sex subteman speglar resultatet. (1) Behov i en tid av oro; innefattar upplevelser av 

stöd och trygghet samt hantering av känslor. (2) En förändrad självbild; innefattar 

upplevelser av kroppsliga förändringar, vård och behandling. (3) Osäkerhet relaterad till 

ovisshet; innefattar existentiella tankar samt kvinnornas oro och rädsla. De teman som 

framkommer stödjer varandra och tillsammans visar de upplevelser av hur det är att leva 

med bröstcancer. Konklusion: En inblick i upplevelserna kan ge sjuksköterskor möjlighet 

att identifiera och bemöta kvinnornas varierande behov.



 

ABSTRACT 

Title:  When the breasts feels like a threat  

 

Author:  Eklind, Louise; Holgersson, Mette 

 

Department:  School of Health and Education, University of Skövde 

 

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

 ECTS 

 

Supervisor:  Gustafsson, Maria 

 

Examiner: Andersson, Susanne 

 

Pages: 26 

  

Keywords: Breast cancer, experience, quality of life, hope, suffering. 
___________________________________________________________________________ 

Background: One of the most common cancers among women in Sweden is breast cancer. 

The diagnos can be a hard message which can bring worries. It can be treated with surgery 

were the whole breast or peace’s of the breast is removed or with cytostatic. The nursing 

role is to see the person with the disease in order to promote health and well-being and to 

minimize the suffering. Hope is important to experience quality of life and the disease can 

be influenced by physical and emotional phases where a changed identity is experienced. 

Method: A qualitative method of narratives is used in the study and analysis. Aim: To 

describe womens experiences of living with breast cancer. Result: Three themes and six 

suthemes is shown. (1) Needs in a time of worries; comprises support and safety, managing 

the different emotionals. (2) A changed self-image; comprises the experiences of physical 

changes, care and treatment. (3) Uncertainty related to incertitude; existential thoughts, 

womens fears and worries. The themes are supporting each other and together they shows 

experiences of living with breast cancer. Conclusion: An insight in the experiences can 

give nurses an opportunity to identify and respond to womens different needs.  
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INLEDNING 
 

En knöl i armhålan eller ett förstorat och hårt bröst kan vara tecken på bröstcancer, en av 

de vanligaste cancerformerna kvinnor drabbas av. Bakomliggande faktorer kan vara 

hormonella, bero på livsstil och hereditet (Nystrand, 2016). Att få diagnosen bröstcancer 

kan leda till oro och overklighetskänslor. Diagnosen består av olika stadium utifrån 

sjukdomens spridning, som i sin tur kan påverka kvinnans upplevelse av livskvalité och 

lidande. Även sjukdomsprogressionen innefattas av olika emotionella stadium. Att studera 

hur kvinnor upplever att leva med bröstcancer är av vikt för att sjuksköterskor ska ha 

möjlighet att förstå hur livet kan påverkas och kunna identifiera individuella vårdbehov. 

  

BAKGRUND 

 

Bröstcancer 

 

Sjukdom, incidens och prevalens 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) insjuknar cirka 10 000 kvinnor per år i Sverige i bröstcancer 

och Nordcan (2016) uppger att cirka 100 000 kvinnor levde med sjukdomen år 2014. 

Cancerfonden (2016) beskriver bröstcancer som den vanligaste cancerformen hos kvinnor 

där en av nio kvinnor någon gång i sitt liv drabbas av sjukdomen. Åtta av tio av de som 

insjuknar och behandlas överlever. Dahllöv (2016) menar att bröstcancer är en sjukdom 

som är mer frekvent i stigande åldrar och Nystrand (2016) understryker att det oftast är 

kvinnor i medelåldern eller äldre som drabbas.  

 

Vid bröstcancer sker en okontrollerad celldelning i antingen mjölkgångarna eller 

mjölkkörtlarna i kvinnans bröst, detta kan även uppkomma i bröstets bindväv (Dahllöv, 

2016). Johnson och Klein (1994) skriver att cancer börjar i en cell som har ett funktionsfel. 

Dahllöv (2016) beskriver vidare att cellen har förlorat sin förmåga att kontrollera delningen 

och kan klumpa ihop sig med andra cancerceller och bilda tumörer. I de fall när 

cancercellerna växer in i blod- och lymfkärlen kan cancern spridas från bröstet och bilda 

metastaser i andra vävnader och organ.  

 

Cancer klassificeras som en kronisk sjukdom. Efter att sjukdomen försvunnit kan den 

återkomma efter månader, eller till och med efter år. En kronisk sjukdom kräver kontroller 

och behandling, och i processen att lära sig leva med sjukdomen kommer tankar och 

funderingar kring förändringar och värderingar i livet. Det är viktigt att få möjlighet att 

leva sitt liv som tidigare utan att livskvalitén minskar (Johnson och Klein, 1994). Oxlad, 

Wade, Hallsworth och Koczwara (2008) menar att kvinnor med cancer kan ha existentiella 

tankar kring hur länge de kommer att leva och om sjukdomen, om de friskförklaras, 

kommer att återkomma. Det är även vanligt att känna trötthet och brist på energi. Brist på 

energi kan leda till hinder att leva vardagen som tidigare och att göra något energikrävande 

kan påverka hur pigg kvinnan är nästkommande dag. Sjukdomen medför undersökningar 

och behandlingar som påverkar livskvalitén och välbefinnandet. 
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Diagnostik, undersökning och behandling 

 

För att diagnostisera bröstcancer görs en klinisk undersökning av brösten. Detta 

kombineras med undersökning av brösten med mammografi eller ultraljud där små tumörer 

som inte känts tidigare kan upptäckas. Goda- eller elakartade tumörer kan särskiljas.  Även 

biopsi med vävnadsprov tas (Nystrand, 2016). Leifland (2015) menar att mammografi inte 

kan upptäcka all cancer eftersom inte allt syns på mammografi. Mammografi, precis som 

andra undersökningsmetoder, inte är helt tillförlitligt. Hos kvinnor med tät bröstvävnad kan 

det vara extra svårt att finna tumörer. Enligt Solbjør, Skolbekken, Rudinow Sætnan, Hagen 

och Forsmo (2012) kan oro upplevas relaterat till att resultatet av mammografi inte är 

hundraprocentigt tillförlitligt. Cancern kan upptäckas i ett tidigt stadium med hjälp av 

mammografi och metoden används även för att se om tumören är helt försvunnen efter 

behandling. Williams och Jeanetta (2015) skriver att beroende på vilket stadium diagnosen 

omfattar påverkas patientens upplevelse av hopp och framtidstro. Att få diagnos i ett tidigt 

stadium innebär att känslan att kunna hantera sjukdomen är starkare än den är när 

sjukdomen upptäcks i ett senare stadium.  

 

Cancer benämns med olika stadium. Läkaren samlar in data från olika prover och 

undersökningar som sedan granskas för att avgöra storlek på tumören. För att kunna avgöra 

vilket stadium cancern är i tas hänsyn till primärtumörens storlek, placering och om den 

spridit sig och bildat metastaser. Tumour, node, metastas, (TNM), är ett system för att 

bestämma utbredning (Johnson och Klein, 1994). De tre bokstäverna tilläggs av en 

sifferkodning där tumörstorlek, lymfkörtelstatus och fjärrmetastasering bedöms, vilka 

kopplas ihop och blir ett stadium (Hatschek, 2013). Stadie fyra innebär en spridning av 

tumören med metastaser, även kallade dottertumörer, till andra vävnader eller organ 

(Nystrand, 2016). Cullberg Weston (2001) tydliggör att desto senare i skedet cancern 

upptäcks desto sämre blir beskedet. Tumören lär sig med tiden att undvika kroppens eget 

försvar.  

 

Det finns olika behandlingsmetoder för bröstcancer. Kirurgisk partiell mastektomi innebär 

att den skadade delen av bröstet tas bort om den inte är större än fyra centimeter och inga 

tecken på spridning i bröstet syns. Om det är en större tumör kan mastektomi utföras där 

hela bröstet samt lymfkörtelvävnad i axillen tas bort. Denna operation kan dock ge 

bestående men med besvär som till exempel svullen arm, nedsatt rörelseförmåga, värk och 

domningar i området. Postoperativ strålbehandling är också en behandlingsmetod som ges 

till alla typer av bröstcancer. Patienten utsätts för strålning mot det område där tumören 

sitter eller har suttit. Metoden innefattar ofta en låg röntgendos dagligen med upp till 

tjugofem behandlingar under flera veckors tid. Antihormon och antikroppar är ytterligare 

ett behandlingsalternativ där tumörer som är känsliga mot östrogen blir motarbetade av 

anti-östrogena läkemedel för att inhibera tumörens tillväxt. Detta är en profylaktisk 

behandlingsmetod som kan användas länge efter ett lyckat kirurgiskt ingrepp (Ericsson och 

Ericsson, 2012).  Under sjukdomen görs kontinuerliga kontroller för att se om prognosen 

ändras och hur patienten svarar på eventuell behandling (Johnson och Klein, 1994). 

 

Cytostatikabehandling används för behandling av bröstcancer, vilket är en metod som inte 

enbart dödar cancercellerna och inhiberar tillväxt, utan även påverkar de friska cellerna i 

kroppen. Patienten får genomgå en grundlig kontroll innan behandling initieras för att 

http://www.sciencedirect.com.login.libraryproxy.his.se/science/article/pii/S0277953612005709
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säkerställa att rätt metod används. Det finns olika metoder av cytostatikabehandling. En 

form är dropp som kan ges under ett par timmar några dagar i rad, för att sedan erhålla ett 

uppehåll om cirka tre veckor, innan droppet ges igen. Cytostatika finns även i form av 

tabletter som patienten kan ta hemma. Biverkningar av cytostatikabehandling kan vara 

illamående, håravfall och nedsatt immunförsvar, men det är individuellt hur behandlingen 

påverkar varje individ (Le Clercq, 2016). Williams och Jeanetta (2015) understryker att 

håravfall är en biverkan av cytostatikabehandling som kan uppfattas som påfrestande av 

kvinnor. Oxlad et al. (2008) skriver om hur det är att leva med cancer som kronisk 

sjukdom. Till följd av behandling kan självkänslan förändras. Detta relaterat till 

biverkningar som håravfall och kirurgi med borttagning av ett bröst. Intimitetsproblem och 

minskad libido kan även uppkomma. 

 

Omvårdnad  
 

Sjukdomsfasmodellen   

  
Morse och Johnson (1991) har utvecklat en modell över faser som en patient går igenom 

vid sjukdom. Inledningsvis upplevs en fas av osäkerhet relaterat till förändring, exempelvis 

i form av symtom. En känsla av chock kan även infinnas. Därefter följer en fas av 

sammanbrott där patienten inser faktum och förlorar kontrollen samt förstår att hon är sjuk 

och måste kämpa. Fasen därefter innefattar en strid mot sjukdomsprogression. Patienten 

försöker förstå vad diagnosen innebär och varför det drabbar henne. Det råder en osäkerhet 

där stora steg känns små. Här är patienten beroende av andra. Slutligen infinner sig en fas 

av välbefinnande och en känsla av att återfå sin hälsa. Alla faser behöver inte genomgås 

eller upplevas i kronologisk ordning. Det är vanligt att patienten går igenom faserna flera 

gånger. Efter genomgången sjukdom måste patienten kämpa för identiteten och 

självförtroendet, även för att känna glädje att ha vunnit över sjukdomen. 

 

Hopp och lidande 

 

Lidande är unikt och upplevs olika av varje individ. Det kan upplevas som att förlora 

kontroll över det individen en gång hade kontroll över. Inom vården är det viktigt att kunna 

lindra lidande, men även viktigt att veta att allt lidande inte går att lindra. Lidande kan ha 

olika former och behöver inte vara relaterat till sjukdomen utan även bemötande och 

handlande från personal kan inverka (Jacobsson, Palm, Willman och Torpenberg, 2012). 

Även Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) skriver om lidande, 

vilket är något som kan påverka kvinnor negativt. De kan uppleva lidande när vårdpersonal 

inte ser dem som en helhet, en person med en sjukdom, utan som ett objekt, en 

”cancerpatient”. Lidandet blir existentiellt och kvinnorna kan känna sig utelämnade och 

ensamma om ingen ser eller lyssnar på dem. Vårdrelationen är viktig för att främja hälsa 

och förebygga lidande. Eriksson (1994) skriver om lidandet som en del i livet, varje 

människa utsätts för detta och det är en kamp i tillvaron som präglas av hopplöshet. 

Försoning med situationen som skapat lidandet medför en känsla av förståelse för lidandets 

mening.  
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Van Vliet et al. (2011) och Willis, Lewis, Ng och Wilson (2015) förklarar att hopp inte 

endast behöver betyda goda besked, utan även kan infinnas när det finns något som kan 

göras och att behandling kan medföra en sådan känsla. Att känna hopp bidrar till en ökad 

livskvalité. Jacobsson et al. (2012) beskriver hopp som något viktigt och grundläggande för 

mänskligheten, samtidigt som människor vissa stunder i livet kan uppleva hopplöshet. 

Hopp kan införlivas som en tröst och en livskraft. Det är en motsats till att ge upp och är 

därav en viktig känsla för att uppleva hälsa och att kunna lindra lidandet. Jacobsson et al. 

(2012) skriver om hälsa och välbefinnande och att detta ska vara en målsättning i 

omvårdnaden. Hälsa kan ses från två perspektiv. Antingen definieras hälsa genom att 

patienten är fri från sjukdom rent medicinskt eller genom att människan ses som en helhet 

och bemöts utifrån alla aspekter; kropp, själ och ande. Individens upplevelse av hälsa är 

därav väsentlig. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver omvårdnad som en del i att stödja hälsa, återställa 

hälsa och främja en fridfull död. Sjuksköterskans uppgift är att se och stötta patientens 

individuella behov. Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten har en stor 

inverkan på hur omvårdnaden upplevs ur patientperspektivet och därmed främjar hälsa. 

Willis et al. (2015) beskriver betydelsen av sjuksköterskans stöd vid bröstcancer. Att få 

diagnosen bröstcancer är ett känsligt besked som kan medföra förtvivlan, sorg, ilska och 

chock för kvinnor. Sjuksköterskans roll är att förse kvinnorna med adekvat information. 

Det är viktigt att sjuksköterskan ser till att kvinnor får rådgivning och stöd under sin 

sjukdom samt upplever kontinuitet i vården som bedrivs. Enligt 2 § i SFS 1982:763 finns 

krav för en god vård, vilket innebär att vården ska uppnå en god kvalité, se till patientens 

behov av trygghet, vara tillgänglig, visa respekt för autonomi samt att vården ska vara 

kontinuerlig och hälsofrämjande. Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att hälso- och 

sjukvården ska ge kvinnor med bröstcancer namn till en kontaktsjuksköterska. Enligt 

Westman (2017) innebär detta en fast kontaktperson som är tillgänglig och har kunskap för 

att kunna ge stöd, möjlighet till delaktighet i vården och enligt Socialstyrelsen (2014) ge 

råd kring olika symtom.  

 

Sjuksköterskor har en betydande roll i patientens tillfrisknande och i fasen att kunna skaffa 

bättre självförtroende för att kunna bli frisk och känna att det finns stöttning (Jiwa et al., 

2010). Reed, Simmonds, Haviland och Corner (2012) beskriver hur stöd kan upplevas 

olika beroende på sjukdomsstatus. Vidare förklaras att livskvalitén inte behöver förändras 

med sjukdomsprogression. Livskvalité definieras av World Health Organization, WHO 

(1997), som den enskilda individens uppfattning av livssammanhanget i relation till dess 

förväntningar, intressen och normer (WHO, 1997). Det krävs en känsla av livskraft för att 

klara av motgångar som kan uppkomma vid sjukdom (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Taleghani, Bahrami, Loripoor och Yousefi (2014) menar att sjuksköterskor ska ge 

patienter med bröstcancer relevant information angående prognos, vård och behandling för 

att införliva en känsla av kontroll hos kvinnorna.  

 

Enligt Turner et al. (2006) kan sjuksköterskor vara osäkra i vårdandet av patienter med 

cancersjukdomar. Det kan skapa oro att bemöta existentiella frågor som uppkommer. Det 

kan finnas en rädsla för att inte kunna ge respons till patienterna, vilket kan leda till att 
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sjuksköterskor försöker undvika vissa samtalsämnen. Att patienternas psykiska status kan 

variera, att de ibland vill prata och ibland inte, kan skapa ytterligare osäkerhet hos 

sjuksköterskor som kan erfara att de saknar kunskap kring tillvägagångssätt. 

PROBLEMFORMULERING 

 

I mötet med kvinnor som drabbats av bröstcancer kan det förekomma en osäkerhet och oro 

hos sjuksköterskor relaterat till hur de ska förhålla sig till varierande upplevelser av 

sjukdomen. Bröstcancer förändrar kvinnors upplevelse av tillvaron och sjuksköterskor kan 

därför vidare ha svårt att identifiera individuella omvårdnadsbehov. Tidigare forskning 

visar att oro kan uppkomma vid besked om bröstcancer men det behövs mer djupgående 

information kring hur kvinnor upplever att leva med bröstcancer. Hälsan och 

välbefinnandet påverkas av sjukdomen och livskvalitén påverkas i olika utsträckning. 

Upplevelsen av livskvalité är unik hos alla patienter. Genom en ökad kunskap kring 

kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer skapas en förståelse för tillvaron. Denna 

förståelse medför att sjuksköterskor kan identifiera och bemöta kvinnorna utifrån de 

individuella vårdbehoven.  

 

SYFTE 
 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 
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METOD 

 

Den metod som användes i studien var kvalitativ analys av narrativer i enlighet med 

Dahlborg-Lyckhage (2012). För att finna information kring det valda området insamlades, 

lästes och analyserades data med en berättande karaktär. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar 

att analys av narrativer görs för att skapa kunskap om erfarenheter utifrån individens 

livsvärld och om hur vården upplevs. Segesten (2012) beskriver analys av narrativer där 

självbiografier innebär en betydelsefull utgångspunkt till insamling av information 

eftersom de berör en livshistoria. Upplevelser beskrivs och är tillförlitliga då de har sitt 

ursprung i tankar och känslor hos författaren. Metoden av Dahlborg-Lyckhage (2012) 

valdes till arbetet eftersom det var upplevelser som avsågs studeras.  
 

Urval 
 

Inklusionskriterier till resultatet var självbiografier skrivna av kvinnor som bodde i 

Sverige. I denna studie ansågs kvinna vara en person av kvinnligt kön och som själv 

definierade sig som kvinna. Endast svenskspråkiga böcker inkluderades. 

Exklusionskriterier var att fokus inte riktades på vilken tidpunkt eller i vilket stadie i 

sjukdomen kvinnorna befann sig i. Inte heller män som drabbats av bröstcancer var med, 

eller självbiografier äldre än år 2004 Ålder hos kvinnorna saknade betydelse för studiens 

syfte. Självbiografier där anhöriga berättade hur det var att leva som närstående uteslöts, 

detta eftersom ett patientperspektiv låg till grund för studien.  

 

Datainsamling 

 

Självbiografier, som ur patientperspektivet berörde kvinnor som levde med eller hade 

genomgått bröstcancer, söktes. Sökmotorn Libris användes, vilken enligt Forssblad (2016) 

är ett nationellt sökverktyg som kan användas för att finna titlar på bibliotek i Sverige. 

Avgränsningar gjordes till Högskolan i Skövdes bibliotekskatalog. Även sökning bland 

Skövde Stadsbiblioteks självbiografier genomfördes via Skövde kommuns hemsida, 

(bilaga 1). Bröstcancer var sökordet som användes och åtta självbiografier utgjorde 

grunden för resultatet. När sökningarna i Libris och på Skövde kommuns hemsida gjordes 

kom samtliga böcker som berörde bröstcancer upp. Sammanfattning av de böcker som 

benämndes som självbiografier lästes för att finna patientperspektivet och kvinnors 

upplevelser. Nedan visas en presentation av självbiografierna, (tabell 1). Utförligare 

beskrivning av självbiografierna, (bilaga 2). 

 

  



7 

 

Tabell 1. Presentation av böckerna:  

   

Titel:  Antal sidor: 

Bröstresan (Palmcratz, 2011) 137 

Hope (Tenor, 2013) 85 

Jag vill leva… (Tiger, 2010) 75 

När livet rämnar (Nyberg, 2008) 154 

Cancer som resesällskap (Målevik, 2011) 62 

Jag vill fan leva (Björkegren Jones, 2014) 237 

När du blir ”flintis” kan pappa köra mig 

till fritids då? (Andersson, 2004)  

 

148 

Kul med cancer (Titor, 2014) 60 

 

Analys 

 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kan den kvalitativa analysmetoden göras utifrån 

narrativer. Data som utgör informationen är färdig för analys och analyseras genom att 

finna olika koder som bildar kategorier eller teman. Genom att ha ett öppet förhållningssätt 

till litteraturen främjas textens innehåll och mening till läsaren. Inledningsvis gjordes en 

bekantskap med insamlad litteratur genom att denna lästes enskilt av författarna för att få 

en helhet. Där framkom kvinnornas livsvärld och upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver vikten av att ge texten tid för att finna det 

meningsbärande under analysen. Nästa steg var att identifiera det meningsbärande i 

litteraturen och att lyfta ut detta ur sammanhanget för att kunna skapa koder. Det 

meningsbärande som identifierades utifrån studiens syfte markerades ut och kopplades 

ihop i olika färgkoder för att se skillnader och likheter. Dahlborg-Lyckhage (2012) menar 

att efter läsning och tolkning av innehållet kodas det meningsbärande för att 

sammankopplas till kategorier eller teman. Koderna inom samma betydande karaktär 

kopplades ihop och skapade subteman. Tillslut framkom några övergripande teman där 

informationen sammanställdes och genom jämförelse samt diskussion skapade ett resultat.  

 

Danielsson (2012) förklarar teman som ett sätt att binda ihop det meningsbärande och de 

enskilda koder som funnits. När det meningsbärande skapade koder skrevs detta ned i 

resultatet. Informationen som användes säkerställdes med tillbakablickar i litteraturen samt 

diskuterades mellan författarna för att kontrollera tolkningen. Dahlborg-Lyckhage (2012) 

beskriver att en kontinuerlig diskussion mellan studiens författare är viktigt för att förstå 

innehållet och förbise egna värderingar. Förförståelsen diskuterades innan studien 

påbörjades, för att minska risken för att data feltolkades eller förvrängdes. Under analysen 

skrevs data ned och diskuterades mellan författarna för att tillsammans finna de teman som 

ledde fram till resultatet. Danielsson (2012) förklarar hur meningsenheter och koder 

relateras till varandra och sammanställs till subteman och teman som bildar en ny helhet 

som utgör resultatet. Subteman som uppkom relaterades till varandra för att finna likheter 

och skillnader och skapade slutligen teman. För att bedöma vilket tema det 

meningsbärande hamnade i gick författarna tillbaka till självbiografierna för att säkerställa 

sammanhanget. Innan resultatet skrevs ned lästes data i subteman igenom med ytterligare 

en tillbakablick i självbiografierna för att säkerhetsställa att informationen inom subteman 
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hörde ihop med de teman som skapades. Under analysen fanns sex subteman som parades 

ihop med varandra och skapade tre huvudteman till resultatet.   

 

Etiska överväganden 

 

Vid genomförandet av studien reflekterades det kring etiska aspekter. Enligt Polit och 

Beck (2004) är det viktigt att oredlighet inte uppstår. Vetenskapsrådet (2016) understryker 

att offentligt material inte får plagieras, förvrängas eller förfalskas. Detta följdes i studien 

genom diskussion av förförståelsen, kontinuerliga diskussioner och tillbakablickar i 

självbiografierna, för att upprätthålla kvinnornas värdighet. I enlighet med 

upphovsrättslagen är självbiografier offentligt material vilket upphovsmannen äger och 

innehållet får inte förändras så att det på något sätt kränker författaren (SFS 1960:729). Vid 

analys och redovisning av data reflekterades det över att kvinnorna som författat 

självbiografierna själva varit en del av publiceringen och valt hur mycket information som 

delgetts. I enlighet med Polit och Beck (2004) följer insamlad data studiens syfte. 

Upplevelser som framkom genom analys av data redovisades i resultatet och alla 

självbiografier som användes redovisades i referenslistan. Referenser angavs enligt mallen 

av Nilsson och Johannesson (2016). I resultatet redovisades referenser och till de citat som 

användes redovisades författaren. Källström (2012) beskriver utmaningar relaterat till 

etiska principer. Förhållning till data, analys och redovisning ska ske utan att individer ska 

kunna fara illa, vilket togs hänsyn till vid genomförandet av studien.   
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RESULTAT 
 

Upplevelser av att leva med bröstcancer visas i resultatet som presenteras i tre teman med 

subteman. Nedan presenteras dessa, (tabell 2).  

 

Tabell 2. Teman och subteman:  

Tema Subtema 

 

Behov i en tid av oro 
 Stöd och trygghet 

 Hantera en känslomässig 

bergochdalbana 

 

 

En förändrad självbild 

 

 Kroppsliga förändringar 

 Vård och behandling 

 

 

Osäkerhet relaterad till ovisshet 

 

 Existentiella tankar 

 Oro och rädsla 

  

Behov i en tid av oro 

 

Att insjukna i bröstcancer leder till en känsla av förlorad kontroll. Ett ökat behov av stöd 

från omgivningen uppstår och att få detta är viktigt när behovet finns. Saker som tidigare 

varit mindre viktiga får en större betydelse och olika aktiviteter påverkar upplevelsen av 

välbefinnande.  

 

Stöd och trygghet  

 

Kvinnorna som är drabbade av bröstcancer har behov av stöd för att känna trygghet. Att 

prata med någon som har kunskap kring sjukdomen och besitter information upplevs 

tillfredsställande av kvinnorna. Stöd från läkare och sjuksköterskor upplevs när de lyssnar 

på kvinnornas tankar, känslor och rädslor samt bekräftar dessa. Kvinnorna upplever även 

stöd när de känner att deras oro bekräftas och de tillåts att bryta ihop och gråta ut. Tiger 

(2010) ”Då kommer läkaren över till mig och låter mig få gråta ut i hennes famn. Det 

känns tryggt och jag ser att hennes vita rock blir blöt av mina tårar, men hon fortsätter att 

stryka mig över ryggen.” (s. 15). Att vårdpersonalen skapar tid till att lyssna på kvinnorna 
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och att prata med vårdpersonal upplevs positivt då kvinnorna känner att de kan prata om 

allt utan att ta hänsyn till hur motparten reagerar. Kvinnorna får möjlighet till hjälp att reda 

ut sina tankar, känslor samt hjälp att acceptera och bearbeta det som händer. Stöd och 

trygghet upplevs även när kvinnorna möter andra kvinnor i liknande situationer där de kan 

dela med sig av erfarenheterna. De kan dela tankar och känslor samt finna stöd i varandra. 

Att prata med någon i en liknande situation kan även leda till en känsla av ångest eftersom 

sjukdomsprogressionen inte ter sig eller upplevs lika hos alla kvinnor. Samtidigt kan det 

införliva hopp och tacksamhet då det kunde varit värre. 

 

Att ha bröstcancer innebär att kvinnorna är ömtåliga, både fysiskt och psykiskt. Därför är 

stöd från familj och vänner av stor betydelse. Bland kvinnorna beskrivs hur de är vana att 

ta hand om familjen i vardagen, men plötsligt är det de som behöver stöttning. Trots att de 

visar styrka utåt kan de vara ömtåliga och behöver ha någon vid sin sida. Kvinnorna 

upplever behov av att ha någon att vara orolig tillsammans med, samt någon som 

underlättar för dem när det behövs. Uppmuntrande ord, någon vid sin sida vid 

undersökningar och behandlingar samt under operation upplevs som stöd. Däremot 

beskrivs hur anhörigas oro kan upplevas som påfrestande när de försöker vara ett stöd. Att 

utomstående visar engagemang och stöttning för att anpassa och underlätta tillvaron för 

kvinnorna upplevs som betydelsefullt. Dessa är personer som tillhör kvinnornas vardag så 

som chefer, kollegor och lärare, precis som familj och vänner.  

 

Björkegren Jones (2014) skriver:  

 

Men en kvinna som fått bröstcancer behöver sina vänner, behöver stöd. Det vet jag 

nu. Men stödet kan se ut på olika sätt. För mig var det som en kärleksförklaring när 

mina äldsta vänner slöt upp som en mur kring mig. Lyfte mig. Fanns där. Jag visste 

att jag kunde lyfta telefonen och be dem komma till mig, möta mig någonstans eller 

bara hjälpa mig med något som jag inte klarade av själv. (s. 19-20)  

 

Hantera en känslomässig bergochdalbana  

 

Kvinnorna beskriver tankar kring hur de ser på sig själva samt hur andra ser på dem. Ibland 

undrar de var de får kraft ifrån. Vissa dagar orkar de vara den sjuka kvinnan och stålsätter 

sig inför andra, medan andra dagar orkar de inte bry sig. De vill inte alltid uppfattas som 

den sjuka eller att människor skall tycka synd om dem, då detta påverkar självbilden 

negativt. Medlidande och empati beskrivs kunna öka oron och känslan av att vara sjuk 

medan kvinnorna ibland ber om hjälp för att bemästra situationen. Titor (2014) ”Tänk, det 

var inte svårare än så här. Att be om hjälp. Jag kan inte alltid klara allting själv, och det 

är bra.” (s. 11). Att få erbjudande att gå en sminkkurs, kan till en början upplevas onödigt 

eller kränkande, men i slutändan stärker detta självbilden och självförtroendet. Resor, att 

skriva dagbok och fysisk aktivitet upplever kvinnorna som stärkande åtgärder för att bygga 

upp kroppen både fysiskt och psykiskt, då den inre styrkan är i obalans. Humor beskrivs 

som en strategi och en positiv inställning beskrivs av flera kvinnor som ett sätt för att ta sig 

igenom påfrestande situationer. Målevik (2011) ”Cancern är väck för evigt, enligt min 

vision. Så måste jag tänka. POSITIV TANKE!” (s. 31). Kvinnorna upplever mycket ångest 

och aggression inom sig och beskriver olika kanaler för att få utlopp för dessa känslor. De 
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beskriver att slå sönder saker, skrika rätt ut eller att ha sexuellt umgänge med en partner är 

strategier som ökar välbefinnandet. 

 

Tiger (2010) skriver: 

 

Med tre muggar i handen går jag ut till uteplatsen. Där på stenplattorna måste det 

ge bäst effekt, tänker jag. […] Jag kastar, kastar hårt, om och om igen. ”Här får du 

din dumma cancer. Jag avskyr dig. […] Här får du!”. Jag skriker ett hjärtskärande 

skrik långt inifrån. Jag tar upp bitar av porslinet och kastar dem igen och igen. (s. 

34-35) 

 

Kämpaglöd beskrivs kunna påverka situationen och det upplevs av betydelse att försöka 

finna njutning i det svåra samt att försöka fokusera på vad som är viktigt i livet för att 

uppleva välbefinnande. Målevik (2011) ”Jag ÄR envis och stark och jag ska klara det! Jag 

ska följa mina barns resa vidare. (s. 26). Att arbeta eller aktivera sig med andra saker är 

sätt att leda tankarnas fokus från oron i sjukdomen. Kvinnorna upplever trygghet och lugn 

av att komma tillbaka till eller att skapa rutiner i vardagen. Positiva besked och styrkan att 

kunna benämna sjukdomen skapar en trygghet i tillvaron. Att acceptera det som sker är ett 

sätt att hantera upplevelserna och ger en känsla av kontroll. Kvinnorna beskriver hur 

rutiner i vardagen tar fokus och att vara öppen och prata om sjukdomen är sätt för att 

bearbeta vad de genomgår. Det är viktigt att få ta saker i sin egen takt och kvinnorna 

förvånas över hur tiden påverkar upplevelsen av sjukdomen. Palmcrantz (2011) ”Tänker på 

hur det här stället skulle ha skrämt mig för några månader sedan.” (s. 125). Styrkan och 

kunskapen varierar och utvecklas genom sjukdomens olika faser. Detta kan relateras till 

det egna engagemanget, som finns hos vissa kvinnor, att söka kunskap samt att reflektera 

själv och med andra över sin situation och sina upplevelser. 
 

Kvinnorna känner stöd från omgivningen som införlivar trygghet och de upplever åtgärder 

som främjar välbefinnande, men förändringen till följd av vård och behandling av 

sjukdomen påverkar även självbilden. 

 

En förändrad självbild 

 

Vid bröstcancer möter kvinnorna en ny värld, deras livsvärld förändras och sjukhusvärlden 

blir en ny miljö. De genomgår operationer och behandlingar som medför att delar av eller 

hela bröstet tas bort, håret faller av och undersökningar utförs där vårdupplevelserna också 

spelar en roll för hur kvinnorna upplever självbilden. 
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Kroppsliga förändringar 

 

Att kvinnorna är medvetna om att de har bröstcancer i ett av brösten leder till en upplevelse 

av att de är hotade, vilket medför en vilja att ta bort bröstet med cancern. Det friska bröstet 

kan också upplevas som ett hot och då kan kvinnorna vilja ta bort även detta. Att ta bort en 

del av eller hela bröstet kan upplevas som en lättnad, men samtidigt leder förändringen till 

ett obehag när de inte känner igen sina kroppar och självbilden förändras. Det beskrivs en 

känsla av att förlora sin kvinnlighet, identitet och att känna sig stympad. Samtidigt infinns 

skuldkänslor och kvinnorna tänker att de borde vara glada för att cancern är borta. 

Björkegren Jones (2014) ”Jag vet att ni kanske tycker att jag är ytlig. Att jag borde vara 

glad för att jag lever. Det är jag. Jag är jätteglad. Men jag är oerhört ledsen för att jag 

har förlorat mitt bröst.” (s. 146).  

 

Några av kvinnorna får gå utan ett bröst med en platt sida och ett ärr. De får bröstproteser i 

form av bomullsbröst, silikonbröst och slutligen får några bröstimplantat inopererat. Att gå 

utan ett bröst upplevs som påfrestande eftersom självbilden blir förändrad och många 

tankar om vad andra ser, tycker och tänker förekommer. Men att få en bröstprotes upplevs 

som skönt av kvinnorna då det införlivar en känsla av kvinnlighet, trots att ärret och den 

platta sidan där under finns kvar. Däremot beskrivs också att ta bort brösten inte behöver 

upplevas som något påfrestande då det anses att annat i livet har en större betydelse. En 

lättnad över att sjukdomen opereras bort beskrivs. Men det beskrivs också att två bröst 

behövs för att känna sig som en hel kvinna. Tiger (2010) ”Hur kan det se bra ut går det 

genom min trötta hjärna. Jag har ju förlorat mitt bröst. Jag har blivit stympad, en halv 

kvinna!!” (s. 14). Med tiden upplever kvinnorna att självförtroendet ökar och de vänjer sig 

vid sina nya kroppar och kan visa sig nakna för andra utan att känna samma obehag som 

tidigare. 

 

Att tappa håret till följd av behandlingar av bröstcancern upplevs som ännu ett straff. Att 

inte endast förlora sitt bröst utan även håret ger en känsla av att mer av kvinnligheten 

försvinner. Kvinnorna upplever att tappa håret inte endast påverkar självbilden utan även 

självkänslan och självförtroendet. Det som egentligen inte är av någon större betydelse får 

en annan innebörd och det betyder mer än vad de tänkt på innan, när de inte var sjuka och 

hade hår som vanligt. Andersson (2004) ”Tänk att få klippa håret igen – så underbart! 

Små saker som man tidigare sett som självklara blev plötsligt oerhört värdefulla.” (s. 53). 

Kvinnorna förvånas över att ögonfransar, ögonbryn och övrig kroppsbehåring påverkas av 

behandlingen. Däremot beskrivs också upplevelser av att det inte alls behöver vara 

påfrestande att tappa håret eftersom det finns viktigare saker att oroa sig för. Hur lång tid 

det tar att börja tappa håret varierar mellan kvinnorna och olika upplevelser beskrivs kring 

hur de påverkas av behandlingen. Trots att tappa håret upplevs som en mödosam del i 

processen försöker de ha en positiv inställning till det hela. Kvinnorna funderar över hur de 

kommer se ut med rakat huvud, vad de kommer få för färg när det växer ut igen eller om 

de kommer ha samma form på håret som innan. Kvinnorna berättar om deras olika sätt att 

tackla processen då upplevelserna varierar. De rakar av håret direkt när de känner att det 

börjar lossna, efter en tid när de upplever att det börjar att se glest ut eller försöker in i det 

sista att inte tappa håret. Nyberg (2008) ”Det ser inte klokt ut, jag passar verkligen inte i 

kort frisyr, men vad som helst är bättre än att tappa håret på det där sättet.” (s. 52) 
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Upplevelsen av att tappa hår varierar mellan kvinnorna. Att använda en sjal på huvudet 

beskrivs vara ett sätt som kan minska påfrestningen när håret blir glest och faller. 

Kvinnorna upplever en ovisshet kring att börja använda peruk när de inte vet om de ska 

designa peruken själv eller om det kommer att se konstigt ut. Osäkerhet beskrivs hos 

kvinnorna i hur, var och när de ska använda perukerna, om de ska använda dem eller när 

det är okej att sluta med dem. De funderar mycket kring andras blickar och tankar. Titor 

(2014) ”Jag har glömt att ta på mig peruken! Jag har gått av bussen, pratat med folk och 

köat till toaletten, utan peruk! Med bara centimeterlång stubb på huvudet. Det känns 

ungefär som att ha gått hemifrån utan byxor.” (s. 34). Oro kring om den sitter rätt eller om 

den kommer falla av vid fysisk aktivitet förekommer. Samtidigt kan det ses hur kvinnorna 

över tid bygger upp självförtroendet i sin nya kropp och viljan att ta kontroll över kroppen 

blir starkare. Några kvinnor slutar tvärt med peruken och upplever inga problem med det, 

medan det också beskrivs som en påfrestande upplevelse att ta av peruken och blotta sitt 

kala eller tunnhåriga huvud. Detta beskrivs som en process som införlivar mycket känslor 

kring självbilden. När modet att våga visa sig bland människor utan peruk kommer 

införlivas också en känsla av stolthet över sig själv. 

 

Vård och behandling 

 

Kvinnorna beskriver upplevelser av vård och behandling som en påfrestande process där 

självkännedomen om den egna kroppen har betydelse. Känslan att faktiskt ha drabbats av 

cancer beskriver några kvinnor som påfrestande då vårdpersonal till en början inte tar dem 

på allvar. Kvinnorna upplever att de behöver strida för att undersökningar ska göras eller 

skyndas på. Egna beslut fattas utifrån hur de mår, exempelvis väljer en del kvinnor att 

avsluta behandlingen i förtid då lidandet upplevs påverka dem mycket. Kvinnorna 

beskriver upplevelser av undersökningar och behandlingar där obehag uppstår när 

vårdpersonal berör deras kroppar och de får en känsla av att vara ett objekt. Palmcrantz 

(2011) ”Sköterskan ritar med en tuschpenna på min hud. De rabblar konstiga siffror. Jag 

är ett objekt.” (s.117). När de får cytostatikabehandling upplevs obehag då de får in gift i 

kroppen. Några kvinnor beskriver hur de kissar blått och blir ombedda att spola i toaletten 

två gånger och vårdpersonalen använder skyddskläder. Kvinnorna upplever att de är 

smutsiga och utgör en fara för omgivningen, samtidigt är det individuellt hos kvinnorna 

hur behandlingen påverkar dem. Det beskrivs hur illamående och trötthet upplevs efter 

behandlingar, men upplevelserna av biverkningar varierar mellan kvinnorna. 

 

Målevik (2011) skriver: 

 

Jag menar, lägg ihop detta att jag utsöndrar gifter runt mig men samtidigt ska jag 

akta mig från baciller utifrån. Detta blir helt konstigt i min hjärna. Vem ska vara 

rädd för vem? Jag fattar med mitt intellekt att jag är känslig för baciller utifrån. 

Men hur farlig är jag för min omgivning då? Det står skyltar på sjukhuset att jag 

efter att ha fått cytostatika alltid ska stänga locket innan jag spolar och spola TVÅ 

gånger. (s. 33) 

 

Brist på information kring vad som händer och kommer att hända skapar en ovisshet hos 

kvinnorna. Hur undersökningar kommer att gå till samt vad behandlingen gör med deras 
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kroppar, exempelvis strålbehandling, upplevs av kvinnorna som bristfällig information. Att 

få biverkningar som stramande känsla i armen och vätskeansamlingar leder till en onödig 

oro då de senare, vid kontakt med läkare, får veta att detta är vanligt. Tenor (2013) ”Hade 

någon tagit sig tid att berätta att det var så här när man tog bort funktionell vävnad så det 

nu blev överbelastat i lymfsystemet så hade jag sluppit massa onödig ångest och oro.” (s. 

38). Att sätta in och ha venport upplevs vara ett stort moment, vilket skapar oro då 

kvinnorna upplever att vårdpersonal inte lägger tid på information eller stöd vid momentet. 

Det känns befriande när venporten tas bort, detta upplevs som ett avslut i 

behandlingsprocessen. Att kroppen känns ur balans med värk, ilningar och trötthet skapar 

en känsla av att vara sjuk som några av kvinnorna inte är beredda på. Kvinnorna beskriver 

dessutom hur de upplever att endast den medicinska behandlingen är i fokus och att deras 

tankar och psykiska upplevelser glöms bort eller skickas vidare till kuratorer. Kvinnorna 

upplever att uppmärksammandet av rädslor, oro eller ångest brister då de vid vissa tillfällen 

inte känner sig sedda. Tiger (2010) ”Den här läkaren ser mig knappt. Han bryr sig inte om 

vem jag är. Han vill inte veta allt jag gått igenom.” (s. 33). Men kvinnorna beskriver också 

att de mött vårdpersonal som ser dem, tar sig tid att lyssna, bryr sig och försöker 

tillfredsställa deras individuella behov. 

 

Kvinnorna beskriver en förändrad självbild relaterat till kroppsliga förändringar, vård och 

behandling. En upplevelse av förlorad kontroll medför samtidigt funderingar kring varför 

de har drabbats och vad som kommer att hända här näst. 

 

Osäkerhet relaterad till ovisshet 
 

Vid bröstcancer upplevs en känsla av förlorad kontroll, tankar kring vad sjukdomen 

innebär och hur livet kommer att förändras. Dessa tankar och brist på information medför 

känslor och oro över vad som sker och kommer att hända. 

  

Existentiella tankar 

 

Kvinnorna beskriver tankar, frågor och funderingar som uppkommer när de drabbas av 

bröstcancer. Den främsta frågan är varför de har drabbats. En känsla av att livet kränker 

dem och funderingar kring vad livet menar med att drabba dem förekommer. Det beskrivs 

upplevelser av att livet har varit besvärligt tidigare och en känsla av att det besvärliga 

aldrig tar slut. Det förekommer tankar kring vilka risker som kan ha bidragit till 

bröstcancern och vad den beror på.  Kvinnorna jämför risker för cancer, som de får 

kunskap om, med sin egen livsstil för att försöka identifiera orsaker till varför de drabbats. 

De undrar om bröstcancern har ett samband med att vara olycklig, misslyckanden eller 

tidigare cancerdiagnos. Kvinnorna funderar över risker för återfall och vilka risker som 

finns för att återinsjukna när de blivit friskförklarade, samt hur inställningen kan påverka 

sjukdomsprogressionen. 

 

Nyberg (2008) skriver: 

 

Varför? Varför måste detta hända mig? Varför nu när jag är bara fyrtiotre år, när 

jag äntligen börjat få lite flyt i livet med forskarutbildningen, jobbet och framför 
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allt, min nya bekantskap. Är det inte mig förunnat att få vara lycklig? […] Men 

man ska prövas i livet, och det här blir väl den största prövningen hittills. (s. 20) 

 

Kvinnorna funderar över varför de har fått bröstcancer och hur det kan vara något positivt 

för dem. De kan uppleva sjukdomen som en gåva som kan vara inspirerande om tiden är 

utmätt. Kvinnorna försöker ta tillvara på små saker i livet trots att de känner oro över att 

inte veta om de hinner göra allt. Det beskrivs hur de försöker vara tacksamma för tiden 

som är kvar och försöker se att det, trots allt, kunde varit värre. Samtidigt känner kvinnorna 

att det kan vara svårt att känna lycka och känner skuld över att överleva när andra kvinnor 

dör i sjukdomen. De beskriver hur de ser världen från ett annat perspektiv än tidigare. 

Kvinnorna uttrycker en stark vilja att leva och att de inte är färdiga med livet, vilket blir en 

drivkraft för att känna livsglädje och att våga leva trots att sjukdomen är en stor del av 

livet. Vad som kommer hända med deras liv och barn om de dör samt hur livet kan gå 

vidare utan dem, utanför sjukhusfönstret, är ständiga funderingar. Tankar finns kring hur 

mycket motstånd en människa kan gå igenom i livet och fortfarande stå på benen. 

 

Björkegren Jones (2014) skriver: 

 

Orättvisan i att jag får vara kvar. Fast jag vet ju inte hur länge jag får vara kvar. 

Men vem vet hur lång tid någon har på denna jord? Är det kanske det som är 

gåvan? Att lära sig att göra om ovissheten till något bra? (s. 150) 

 

Oro och rädsla  

 

Bröstcancer är ett laddat ord och beskedet medför mycket känslor. Kvinnorna berättar hur 

chocken, oron och rädslan blir påtaglig vid besked. Att inte veta vad som kommer hända 

införlivar panikkänslor och dödsångest. Det beskrivs hur känslorna vissa stunder kan bli 

överväldigande och att de då försöker dölja dessa för anhöriga. Detta för att förhindra 

onödig oro eftersom kvinnorna själva inte hunnit bearbeta eller fått tillräcklig information 

för att dra slutsatser. Det beskrivs även hur nätterna kan präglas av ångest och rädsla då 

sömnlösheten bidrar till reflektion över situationen. 

 

Tenor (2013) skriver: 

 

Den natten var så lång och skräckfylld, då alla mina demoner från förr paraderade 

framför mig, då hela min fantastiska tid som mamma visades upp för mig och då 

den värsta förtvivlan någonsin kramade mitt hjärta i dödsångest för rädslan att dö 

ifrån min dotter och att hon skulle bli ensam kvar. (s. 20-21) 

 

Att gå på kontroller och behandlingar medför en oro för vilka besked kvinnorna kommer 

att få, men också för vad undersökningar och behandlingar innebär. Erfarenheter av 

bröstcancer finns sedan tidigare bland kvinnorna, antingen av att känna någon drabbad 

eller att ha jobbat med det, vilket påverkar tankarna och förväntningarna. Rädsla efter 

operationer förekommer eftersom de inte vet om operationen lyckats eller inte. Att vänta 

på besked skapar oro och ångest, vilket beskrivs som den värsta upplevelsen relaterat till 

sjukdomssituationen. Andersson (2004) ”Nu skulle jag dö. Var det det hon ville berätta? 
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Minuterna gick och skräcken tilltog?” (s. 39). Kvinnorna vill inte ta ut glädje i förskott 

eller ha för höga förväntningar för att inte bli förkrossade av ett negativt besked. Efter 

behandling och tillfriskningsfas finns, som kvinnorna beskriver, fortfarande en oro och 

tankar kring att cancern kan komma tillbaka. Att aktivt behandla cancern beskrivs som en 

trygghet och efter avslutad behandling kvarstår en rädsla för återfall. Det spelar ingen roll 

hur lång tid efter kvinnorna har friskförklarats, oron finns fortfarande kvar, trots att den 

inte alltid är påtaglig. Det tar tid för kvinnorna att sluta regera på kroppsliga förändringar 

med panik och att kunna benämna sjukdomen utan rädsla för att den ska komma tillbaka på 

grund av det. Hur stark oron, rädslan och ångest än är vill inte kvinnorna att det ska forma 

livet då de har fler saker att fokusera på och uträtta innan det är slut. 

 

Tiger (2010) skriver: 

 

Jag förstår att det är bra med de här kontrollerna, en extra säkerhet. Men det är 

också tortyr. Alla de gamla nedstoppade rädslorna kryper fram och gör sig 

påmind. Tänk om man hittar någonting som inte är bra. Det finns kanske kvar 

någon spretig liten cancercell som bara väntar på att få slå till och förstöra mitt 

liv. Kommer jag aldrig mera att känna mig lugn och säker igen? (s. 44) 

 

Resultatsammanfattning 

Vid bröstcancer upplever kvinnorna förlust av kontroll, sårbarhet och stöd som införlivar 

trygghet. Det förekommer åtgärder för att hantera sjukdomen, klara av vardagen och för att 

uppleva välbefinnande. Relationer kring kvinnorna och strategier för att hantera sjukdomen 

skapar en styrka att leva med bröstcancer. Kvinnorna beskriver psykiska upplevelser 

relaterat till fysiska förändringar när bröstet måste opereras och håret faller av. Olika 

upplevelser relaterat till vården och behandlingen och sätt att försöka upprätthålla 

identiteten framkommer. Med tiden lär sig kvinnorna att acceptera situationen och 

relationen till kroppen blir starkare. Det upplevs en osäkerhet och oro relaterat till förlusten 

av kontroll vid sjukdomen. Ovisshet skapar tankar och känslor vilka upptar en stor del av 

kvinnornas vardag. De funderar över varför de har drabbats och det finns en rädsla för hur 

framtiden ser ut. Efter avslutad behandling beskriver kvinnorna en lättnad men i 

bakhuvudet kvarstår oro för att återinsjukna. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Metoden som användes för att finna kvinnors upplevelser var kvalitativ analys av 

narrativer i enlighet med Dahlborg-Lyckhage (2012). Enligt Segesten (2012) innebär 

studier av självbiografier en kvalitativ forskningsmetod som är lämplig att använda vid 

studier av upplevelser och erfarenheter. Det ges en möjlighet att studera en livshistoria ur 

ett subjektivt perspektiv. Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva 

med bröstcancer. Män som drabbats av bröstcancer valdes att uteslutas då de är få i 

jämförelse med antal kvinnor som drabbats. Det förutsätts att kvinnor och mäns 

upplevelser av bröstcancer varierar då bröstcancer främst drabbar kvinnor. De 

självbiografier som uppkom vid sökningar berörde kvinnors berättelser, vilket utgjorde 

syftet i studien. Vid genomförandet utgick författarna från det meningsbärande, men 

återgick till självbiografierna för att identifiera sammanhanget och säkerställa att data inte 

förvanskades. På så vis validerades tolkningarna i det manifesta innehållet. Diskussion 

mellan författarna var ytterligare ett sätt som förhindrade oredlighet av data då 

tolkningarna av texterna jämfördes tills konsensus uppnåddes. Enligt Wallengren och 

Henricson (2012)  krävs hög grad av trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet för ett 

tillförlitligt och överförbart resultat. Trovärdighet uppnåddes då citat i resultatet stärkte 

upplevelserna som angavs för att läsaren själv skulle få en möjlighet att kunna bedöma hur 

data analyserades. Kontinuerliga diskussioner mellan författarna genomfördes vilket 

säkerställde att tolkning av data överensstämde mellan parterna. Bekräftelsebarhet menar 

Wallengren och Henricson (2012) kan uppnås då datainsamling och urval beskrivs och 

motiveras. I studien framgick hur självbiografierna valdes ut. Vid insamling av data 

gjordes sökningar efter självbiografier utifrån studiens syfte där även andra perspektiv än 

kvinnornas uppkom. Detta innebar att data som var användbar utifrån studiens perspektiv 

var tvungen att urskiljas.  

 

Självbiografier mellan åren 2004-2017 söktes vilket medförde att upplevelserna som 

beskrevs kunde variera beroende på hur riktlinjer för vård och behandling såg ut. Det 

reflekterades över att äldre självbiografier riskerade att påverkas av upplevelser av 

sjukdomen som inte i nutid förekommer. Idag finns mer utvecklade behandlingsalternativ 

och en annan syn på hälsa och välbefinnande. Kvinnornas ålder vid sjukdomen kan också 

ha betydelse för upplevelser av sjukdomen. I några av självbiografierna skriver kvinnorna 

inte hur gamla de är och några beskriver att de är kvinnor i medelåldern, mellan 30-50 år. 

Yngre kvinnor skulle kunna ha svårare att känna acceptans till sjukdomen då deras 

möjlighet till att få barn kan påverkas av behandling. Äldre kvinnor kanske upplever att de 

har fått leva ett bekymmersfritt liv och är tacksamma för tidigare år. Kvinnornas ålder var 

inte av betydelse för studiens syfte och utgjorde därför inte fokus vid datainsamling. Ingen 

vikt har lagts vid i vilken fas i sjukdomen kvinnorna skriver självbiografierna. Några har 

skrivit under sjukdomen och några efter genomgången sjukdom. Detta kan ha påverkat 

resultatet då upplevelser och minnen kan förändras med tiden. 

 

Vid kvalitativa studier krävs att giltighet av resultatet bedöms i förhållande till hur det 

svarar på studiens syfte (Danielsson, 2012). I studien framgick syftet och resultatet 
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redovisades därefter. För en ökad tillförlitlighet användes citat som stärkte kvinnornas 

upplevelser och som kunde kopplas till studiens syfte. Resultatet bedömdes, trots äldre 

självbiografier, vara giltigt och överförbart. Analys av narrativer beskriver Segesten (2012) 

som en möjlighet att studera upplevelser och skapa förståelse för livssituationen. 

Upplevelser framkom oavsett ålder på litteratur, hos kvinnorna eller tid för genomgång av 

sjukdomen. Resultatet skulle kunna överföras på andra patienter med bröstcancer, dock går 

det aldrig att veta vad andra individer upplever då upplevelser och känslor beskrevs 

individuellt och kunde variera från tid till tid. Ett bredare sökområde för litteratur kunde 

valts för att eventuellt funnit enbart nyare erfarenheter och litteratur i närmre tid. Endast 

svenskspråkiga självbiografier valdes, eftersom författarnas modersmål är svenska, för att 

förhindra språkliga fel i tolkningar av litteraturen. Andra bibliotek och fler sökord kunde 

valts för att möjliggöra mer data. Fler sökord prövades men gav inga ytterligare resultat, då 

sökmotorerna visade alla böcker som berörde ämnet bröstcancer.   

 

Genom att litteraturen lästes och data som författarna ansåg som upplevelser markerades ut 

kunde mycket information finnas och analyseras. Författarnas förförståelse kring 

upplevelser av att leva med bröstcancer var vag och det reflekterades därför över om 

information missades på grund av detta. Förförståelsen förtydligades inte i studien, vilket 

enligt Wallengren och Henricson (2012) kan leda till en minskad pålitlighet. Det kan därför 

vara svårt att bedöma i vilken utsträckning data tolkades. För en ökad kvalité på studien 

skulle författarnas förförståelse förtydligats. Datainsamling, urval, analys och 

tillvägagångssätt i studien redovisades för att kunna upprepas vilket enligt Wallengren och 

Henricson (2012) medför ett tillförlitligt resultat. Resultatet bedömdes vara tillförlitligt då 

det gav en inblick i hur det kan upplevas att leva med bröstcancer. Studiens syfte var att 

studera upplevelser och i enlighet med Danielsson (2012) bedömdes resultatet giltigt då 

resultatet beskrev upplevelser av att leva med bröstcancer.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att kvinnorna upplever tankar och funderingar kring vad som kommer att 

hända efter beskedet om bröstcancer. Precis som Morse och Johnson (1991) beskriver 

upplever kvinnorna en osäkerhet relaterad till förändringen och en känsla av förlorad 

kontroll. Bolejko, Zackariasson, Hagell och Wann-Hansson (2014) skriver att vid negativa 

besked uppstår en osäkerhet som medför att kvinnor utgår från det värsta tänkbara. Vidare 

beskrivs, precis som resultatet visar, att ovissheten skapar en oro för vad beskedet innebär 

och nätterna präglas av existentiella tankar och känslor av ensamhet. Resultatet visar att 

kvinnorna växlar känslomässigt och har ett behov av stöd från personer i deras omgivning. 

Från att tänka att de kommer att dö övergår tankarna till att de ska kämpa för att övervinna 

sjukdomen och finnas kvar för sina nära och kära. Detta kan relateras till 

sjukdomsfasmodellen där Morse och Johnson (1991) beskriver hur personen tar upp en 

strid mot sjukdomsprogressionen och försöker förstå innebörden i diagnosen samt 

meningen med att hon drabbas. Bolejko et al. (2013) beskriver att det är vanligt att söka 

information kring sjukdomen för att få en förståelse. Detta kan leda till ökad kunskap 

samtidigt som det kan bidra till oro och ångest, precis som resultatet visar. Kvinnorna 

försöker finna information som kan relateras till varför de har drabbats. Enligt Lauri och 

Sainio (1998) försöker kvinnor ta till sig information som är relevant för dem och den 

viktigaste informationen berör oftast behandlingen och hur den kan komma att påverka 
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kvinnornas vardag. I resultatet syns hur kvinnorna försöker identifiera sig med andra 

kvinnor i samma situation, för att försöka förstå exempelvis hur framtiden kan se ut och 

hur sjukdomen kan påverka dem. Det kan ses hur kvinnornas informationsbehov präglas av 

i vilken mån de kan relatera till informationen. Att känna igen sig kan enligt kvinnorna i 

resultatet leda till ett välbefinnande men samtidigt till ångest, om informationen innebär 

någonting negativt för dem.  

 

I enlighet med sjukdomsfasmodellen infinns slutligen ett välbefinnande men fortfarande 

måste kvinnorna, precis som Morse och Johnson (1991) beskriver, kämpa för att våga tro 

att sjukdomen är borta och kämpa för självbilden och sin identitet. Det kan vara svårt att 

känna glädje då kvinnorna samtidigt upplever en rädsla över att sjukdomen kan 

återkomma. Drageset, Linstrøm och Underlid (2009) beskriver att försöka undanhålla sina 

känslor, ångest och rädsla, är vanligt och olika aktiviteter, precis som resultatet visar, är 

strategier för att försöka övervinna känslorna. I resultatet beskrivs kämpaglöd som en 

strategi för att klara av att hantera situationen. Det finns en oro relaterat till sjukdomen och 

åtgärder som behöver göras för att bekämpa sjukdomen. Precis som Williams och Jeanetta 

(2015) skriver kan förlust av hår till följd av behandlingen påverka kvinnorna. Resultatet 

visar att kvinnorna upplever detta som något påfrestande och obehagligt och det 

uppkommer funderingar kring vad andra ska tycka. De beskriver även upplevelsen av hur 

självkänslan blir påverkad vid operation av bröstet, hur en del av kvinnligheten tas bort 

men även hur det kan upplevas som en lättnad att ta bort bröstet med cancer. Oxlad et al. 

(2008) understryker att självkänslan kan förändras och påverkas relaterat till sjukdomen 

och de åtgärder som behöver sättas in, till exempel biverkningar av kirurgi eller 

cytostatika. Resultatet visar att kvinnorna upplever att självbilden förändras och de känner 

inte igen sina kroppar, vilket påverkar kvinnornas självförtroende. Det konstateras att detta 

kan vara påfrestande för kvinnornas samliv när de till en början inte känner sig bekväma 

med att visa sin kropp för andra. Initialt upplevs ett obehag av att använda en bröstprotes 

då kvinnorna inte vet om andra ser det och vad personer i omgivningen tänker. Men det 

framkommer efter en tid acceptans till kroppen och kvinnorna vågar visa sig utan kläder 

för andra utan att uppleva oro.  

 

Resultatet visar att beslut görs för att påverka sjukdomen och känslorna efter att ha fattat 

dessa beslut samt genomgått ingrepp för att bearbeta sjukdomen påverkar kvinnorna. 

Känslorna blir oftast inte mindre utan ökar vilket påverkar kvinnorna negativt. Resultatet 

visar samtidigt att när känslorna lagt sig och självförtroendet ökar återkommer mod och 

kvinnorna växer i sig själva. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en upplevelse av 

livskraft är viktigt för att kunna hantera känslor till följd motgång i livet. Luoma och 

Hakamies-Blomqvist (2004) och resultatet visar att kvinnorna upplever hur sysselsättning 

införlivar en känsla av autonomi och kontroll. Att göra någonting som tar fokus från 

tankarna på att de är sjuka, exempelvis att fortsätta arbeta, är en strategi för att behålla 

kämpaglöd och försöka övervinna sjukdomen. Drageset et al. (2009) beskriver att rutiner är 

en faktor som införlivar en känsla av kontroll och tar fokus från tankarna på sjukdomen. 

Vidare förklaras, i enlighet med resultatet, att kvinnorna inte vill ha medlidande eftersom 

detta kan påverka kvinnornas upplevelse av lidande. Resultatet visar att kvinnorna försöker 

finna njutning i vardagen och funderar över vad som är viktigt för dem, vilket Dragset et 

al. (2009) understryker. Resultatet visar att en positiv inställning upplevs påverka känslan, 
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styrkan och kämpaglöden genom bröstcancern. Det används en positiv inställning som en 

strategi för att bemästra situationen, vilket införlivar en ökad känsla av kontroll. 

   

Enligt Van Vliet et al. (2011) och Willis et al. (2015) kan en ökad livskvalité införlivas när 

kvinnorna upplever en känsla av hopp. Aktiva åtgärder mot sjukdomen kan införliva en 

sådan känsla. Resultatet visar hur en känsla av att någonting kan göras, bröstet kan 

opereras bort eller behandling kan fås, införlivar hopp. Resultatet visar, precis som 

Jacobsson et al. (2012) beskriver, att hoppet kan variera med sjukdomens progression och 

att det kan lindra upplevelsen av lidande och ge livskraft. Känslan av hopp påverkas av 

vilka besked kvinnorna får. Att kunna acceptera situationen och att få positiva besked 

medför en känsla av kontroll vilket i sin tur medför ett hopp. Luoma och Hakamies-

Blomqvist (2004) understryker hur kvinnornas upplevelse påverkas av behandling. Att 

aktivt få behandling mot bröstcancern införlivar en känsla av hopp och livskraft och att 

avbryta behandlingen innebär att ge upp. Bolejko et al. (2013) menar att tryggheten 

patienterna upplever när de får stöd från anhöriga och erhåller professionell vård leder till 

att hoppet ökar. Det konstateras att hopp är en viktig känsla, inte endast i 

sjukdomsprocessen, utan kan också ha betydelse vidare i livet för en tilltro till framtiden.  

 

Sjuksköterskans uppgift i mötet med kvinnor som har bröstcancer beskrivs av Willis et al. 

(2015) vara stöd, kontinuitet i vården och adekvat information. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) har vårdrelationen mellan kvinnan och sjuksköterskan en betydelse för hur 

kvinnan upplever sin hälsa. Resultatet visar att kvinnorna känner ett stöd från 

vårdpersonalen om de blir bemötta och uppmärksammade utifrån deras individuella behov. 

Men vissa kvinnor beskriver vårdmöten där de upplever att de är objektifierade och att 

deras psykiska upplevelse glöms bort eller förnekas. Resultatet visar att kvinnorna 

upplever oro till följd av bristande information vilket leder till att kvinnorna återupptar 

kontakt med vårdpersonal för att få svar på sina frågor efter genomgången behandling. 

Lauri och Sainio (1998) beskriver att kvinnor kan uppleva att vårdpersonal inte alltid har 

tid för dem, trots att de har kompetens. Det resoneras här kring att bemöta kvinnornas 

informationsbehov kan medföra en minskad oro och därmed en tidsbesparing på sikt. 

Resultatet visar att kvinnorna känner sig som objekt när vårdpersonal undersöker deras 

kroppar vilket ger en upplevelse av lidande. Lidande uppstår till följd av att vårdpersonal 

inte ser kvinnorna som en helhet och uppmärksammar deras behov, vilket Arman et al. 

(2004) understryker. Genom att uppmärksamma kvinnornas individuella behov, se och 

lyssna på dem kan lidandet minska i situationen. Resultatet visar, i enlighet med Lauri och 

Sainio (1998), att kvinnor upplever att sjuksköterskan utgör ett stort stöd då kvinnorna får 

en möjlighet att förstå sin situation och inställningen till att vilja påverka situationen.  

 

Vårdpersonal kan vissa gånger uppleva en osäkerhet gentemot kvinnornas känslor och 

tankar. De vet inte hur rädslor och existentiella tankar ska bemötas (Turner et al., 2006). 

Det reflekteras kring att osäkerheten hos sjuksköterskor kan leda till att de missar att se 

kvinnorna som en helhet vilket kan leda till ett lidande. Enligt Luoma och Hakamies-

Blomqvist (2004) upplever kvinnor en stor förändring av rollen som mamma och att ta 

hand om hem och familj. De beskriver, precis som resultatet visar, att kvinnorna blir 

beroende av andra och behöver bli omhändertagna och få stöd. Resultatet visar och 

Drageset et al. (2009) bekräftar att familj och vänner upplevs som positivt stöd, vilket 

innebär en trygghet för kvinnorna. Resultatet visar att kvinnorna har funderingar kring hur 
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det kommer att bli om de försvinner, hur deras barn och andra anhöriga ska klara sig utan 

dem. Kvinnorna uttrycker både att de vill ha stöd och att de kan känna sig ömtåliga och 

behöver någon vid sin sida, men att de vissa dagar inte alls vill ha medlidande då det 

endast införlivar en känsla av att vara sjuk. Det framkommer att sjuksköterskans roll är av 

betydelse för att identifiera kvinnornas erfarenheter och upplevelser för att kunna ge 

relevant stöd och information. I studien ges en inblick i hur individuella vårdmöten kan bli 

bättre om vårdpersonal kan förstå kvinnornas upplevelser. Studien beskriver hur kvinnor 

upplever att leva med bröstcancer, men kan inte säkerställa hur alla kvinnor som får 

diagnosen upplever det. 

  

Konklusion 

 

Att studera kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer skapar en förståelse för de 

olika känslorna och tankarna. Alla upplevelser är unika och reaktioner på undersökningar 

och behandlingar kan variera från kvinna till kvinna samt från tid till tid. En osäkerhet med 

en upplevelse av förlust av kontroll infinns hos kvinnorna och vårdpersonal kan ha svårt att 

identifiera behoven då dessa skiljer sig åt. Att ha anhöriga och vårdpersonal kring sig samt 

att få adekvat information upplevs som ett stöd och ger trygghet. Att finna strategier som 

införlivar välbefinnande ger en känsla av kontroll. Det finns en varierande osäkerhet kring 

kvinnligheten vid förlust av bröst och hår där upplevelser av en förändrad självbild 

framkommer. Sjuksköterskor kan genom hela sjukdomsprocessen påverka kvinnornas 

psykiska och fysiska välbefinnande, självkänsla och självbild. Genom att bemöta 

kvinnornas existentiella tankar, frågor, oro och rädslor kan lidandet vid bröstcancer 

minska. För kvinnorna är acceptans en viktig del för att känna kontroll och sjuksköterskan 

spelar en viktig roll när kvinnorna möter en livsvärld där de är sårbara och tidigare små 

saker får en större betydelse. Sjuksköterskor får genom en inblick i upplevelser en ökad 

förståelse som skapar möjligheter att våga bemöta kvinnor utifrån individuella behov.  

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
 

Att veta hur kvinnor upplever att leva med bröstcancer kan vara ett stöd för sjuksköterskor 

i bemötandet av de individuella vårdbehoven. Kvinnor påverkas i olika utsträckning av 

sjukdomen och upplevelser varierar. Kunskapen kan göra att sjuksköterskor vågar känna 

sig säkra i vårdmötet. En säkerhet hos sjuksköterskor kan skapa möjligheter till fortsatt 

utveckling av en öppen och god vårdrelation som införlivar trygghet, vilket är en del i 

sjuksköterskans arbete. Det är av vikt att som sjuksköterska våga möta kvinnorna och våga 

ställa frågor för att möjliggöra en förståelse för upplevelser och de individuella behoven.  

 

Vidare forskning kan utgöras av hur kvinnors tidigare erfarenheter och kunskap påverkar 

tankar och känslor kring bröstcancer. Det kan vara av intresse att studera vad som gör att 

kvinnorna klarar av att gå igenom sjukdomen, hur känslan kan utvecklas från panik och 

dödsångest till att kunna hantera situationen. 
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Sammanfattning av självbiografier  

Bröstresan är en självbiografi där Ulrika beskriver hur en vanlig mammografiundersökning 

leder till värre och värre besked. Hon berättar om osäkerheten relaterat till undersökningar 

och operationer samt hur det känns att förlora kontrollen. Många existentiella tankar finns 

kring varför just hon har drabbats när hennes liv redan varit fullt med olycka. Trots oro för 

döden och många tårar finns det något i henne som får henne att ta sig igenom vardagen 

där hennes man och barn är ett stort stöd. 

I boken Hope skriver Lotta om den ständiga dödsångesten hon drabbas av när hon får 

bröstcancer. Hon är ensamstående mamma till en dotter och arbetar som sjuksköterska där 

hon erfarit hur folk lidit av sjukdomen. För henne är hennes bröst det primära hotet och 

hon vågar knappt sova om nätterna eftersom hon är rädd att aldrig mer vakna och lämna 

sin dotter ensam kvar. Hon beskriver den medicinska behandlingen och omvårdnaden samt 

positiva och negativa upplevelser av dessa relaterat till sin situation.  

Monica skriver i sin bok Jag vill leva… om när hon blir tvungen att operera bort sitt ena 

bröst på grund av bröstcancern. Hon får stöd av sin man, sina barn och vännerna som hon 

kan prata om sin rädsla med. Hon beskriver upplevelsen av att känna sig stympad utan sitt 

ena bröst och vad hon tror att andra tänker.  

I När livet rämnar skriver Eva om när hon får bröstcancer för andra gången och upplever 

att livet kränker henne. Varför? Vad har hon gjort för fel? Hon beskriver hennes resa 

genom vardagen, behandling, kärlek som inte besvaras och två barn som hon gärna vill se 

växa upp. Hon tänker att livet ändå inte kan vara bara urjävligt mot henne hela tiden. 

Cancer som resesällskap är en självbiografi av Maggie, en kvinna i medelåldern som vi får 

följa genom hennes resa med bröstcancer och hur hon försöker ha en positiv inställning 

trots allt negativt som sker och hur hon finner kraft i detta.  

Jag vill fan leva, skriven av Karin, handlar om hennes tid med bröstcancer. Hon har 

mycket tankar och känslor kring sin tillvaro och hur det bara kan bli som det blir. Karin har 

sin trygghet i yogaträning, sin familj och hunden. Hon har en kämpaglöd och tror att 

träning och viljan att bli frisk påverkar sjukdomsprogressionen.  

När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? är skriven av Anneli som 

upptäcker en knöl i bröstet. Hon lever i förnekelse länge innan hon går på de obehagliga 

undersökningarna som visar att hon har bröstcancer. Hon får operera båda brösten och vi 

får följa henne genom återfallen. 

I självbiografin Kul med cancer skriver Monika, en kvinna i sina bästa år, om hennes resa 

genom bröstcancern. Hon får stöd från sin familj och från chef och kollegor på jobbet. Vi 

får läsa om hur hon pusslar ihop sin vardag med barn, jobb, familj och hur självkänslan 

påverkas.
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