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Bakgrund: Varje dag drabbas kvinnor i Sverige av bröstcancer som är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. Att få ett bröstcancerbesked är omvälvande och sätter hela 

livssituationen på spel, särskilt när dessa kvinnor befinner sig mitt i arbetslivet med familj 

och barn. Det är viktigt för sjuksköterskor att veta hur dessa kvinnor upplever sin situation 

för att kunna bedriva bästa möjliga vård. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser 

av hur det är att leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ undersökningsmetod med ett 

induktivt förhållningssätt valdes där datamaterialet bestod av självbiografier. Resultat: Ur 

analysen av datamaterialet framkom sju teman; en tid av ovisshet, en vilja att överleva, en 

påfrestande behandling, hoppfulla tecken, en stödjande omgivning, en förändrad livssyn 

samt en förändrad kropp. Slutsats: Kvinnor som lever med bröstcancer har ett turbulent liv 

som medför flera påfrestande behandlingar vilket påverkar deras livskvalitet. Upplevelsen 

är individuell och det krävs stöd från både närstående och vårdpersonal för att kvinnor ska 

orka ta sig igenom sjukdomsprocessen då de känner sig utlämnade i sjukdomen.
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Background: Every day women in Sweden suffer from breast cancer, that also is the most 

common cancer form for women. Getting a breast cancer diagnosis is overwhelming and 

puts the whole life situation at stake, especially when these women are in the middle of 

working life with family and children. It is important for nurses to know how these women 

experience their situation in order to provide the best care possible. Aim: The aim of the 

study was to describe women's experiences of living with breast cancer. Method: A 

qualitative survey method with an inductive approach was chosen where the data consisted 

of autobiographies. Results: From the analysis of the data, seven themes are shown; a time 

of uncertainty, a willingness to survive, an urgent treatment, hopeful signs, a supportive 

environment, changing view of life and a changed body. Conclusion: Women with breast 

cancer live a turbulent life that causes several stressful treatments that affect their quality of 

life. The experience is individual and requires support from both close relatives and 

healthcare professionals, to help the women get through the disease process as they feel 

exposed to the disease. 
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar kvinnor i bröstcancer dagligen och är den vanligaste cancerformen bland 

kvinnor. Att som kvinna leva med bröstcancer medför ofta ett stort lidande med stora 

livsförändringar genom begränsningar i vardagslivet, förändrad kroppsbild och påverkad 

livskvalitet. I sjukdomstillståndet behöver kvinnor mycket stöd för att få möjlighet att 

uppleva hälsa och välbefinnande. Det krävs bred kunskap och förståelse hos sjuksköterskor 

för hur de ska förhålla sig till och kunna hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. För att vi som 

sjuksköterskor ska kunna identifiera individuella omvårdnadsbehov är det viktigt att 

kvinnors upplevelser av hur det är att leva med bröstcancer undersöks. Intresset för ämnet 

uppkom eftersom vi som kvinnor riskerar att själva drabbas av bröstcancer. Sannolikheten 

är även mycket stor att vi kommer att stöta på dessa kvinnor ute i vårt arbetsliv. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Prevalens och prognos 

Enligt Torsler-Andersson (2018) är bröstcancer den vanligaste kvinnliga cancersjukdomen 

och täcker cirka 30 procent av all cancer hos kvinnor. Dagligen insjuknar närmare 20 kvinnor 

och det är framför allt medelålders och äldre kvinnor som drabbas. Färre än fem procent är 

40 år eller yngre. Fredriksson och Fredholm (2017) skriver att bröstcancer hos unga kvinnor 

generellt sett är förenat med en sämre prognos med en större risk för dödlighet än för äldre 

kvinnor med bröstcancer. Torsler-Andersson beskriver att bröstcancer finns i olika former 

som kan variera i tillväxt, från snabbväxande till en mer långsam tillväxt. Cancern kan uppstå 

i mjölkgångarnas celler, i mjölkkörtlarna eller i bindväven mellan mjölkkörtlarna. Orsakerna 

till bröstcancer beror på flera faktorer och är ett samspel mellan arvsanlag, livsstilsfaktorer 

och hormonell påverkan. Tidig pubertet, sent klimakterium, fetma efter klimakteriet samt en 

hög alkoholkonsumtion är exempel på riskfaktorer. Fysisk aktivitet och flera fullgångna 

graviditeter innan 25 års ålder sägs minska risken för att drabbas av bröstcancer. 

Prognosen har enligt Torsler-Andersson under de senaste årtiondena blivit bättre då tumören 

upptäcks i god tid och att behandlingsmetoderna förbättrats. Täta röntgenkontroller av 

brösten, mammografi, erbjuds till de drabbade kvinnorna då risken för återfall är som störst 

de första fem åren efter avslutad behandling. När denna period är över minskar risken för att 

återigen insjukna i bröstcancer för varje år. Idag lever 86 procent av de som drabbats av 

bröstcancer efter fem år. 
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Tecken, undersökning och behandling 

En knöl i bröstet är enligt Torsler-Andersson det vanligaste sättet att upptäcka bröstcancer 

på. Andra tecken kan vara en knöl i armhålan, ett hårt, förstorat bröst, indragningar i huden 

samt blod eller vätska från bröstvårtan. För att fastställa diagnos kombineras tre olika 

metoder. Den första metoden är en klinisk undersökning där läkaren inspekterar och känner 

igen brösten, lymfkörtlarna på halsen och i armhålan.  Mammografi är den andra metoden 

som används för att upptäcka tumörer och särskilja godartade från elakartade cancertumörer, 

men också för att finna små tumörer som ännu inte känns på brösten. Den tredje metoden är 

en finnålspunktion vilket betyder att celler från den misstänkta tumören sugs ut med en 

särskild spruta. Genom att undersöka cellerna i mikroskop framkommer det om förändringen 

är god- eller elakartad. Bröstcancer kan behandlas på flera sätt beroende på tumörens 

karaktär, exempelvis genom mastektomi, vilket är ett kirurgiskt avlägsnande av bröstvävnad. 

Andra typer av behandlingar är cytostatikabehandling, antihormonbehandling samt 

strålbehandling (Torsler-Andersson, 2018). 

 

Sjuksköterskans betydelse för omvårdnad 

Omvårdnad är ett ämne som omfattar både ett yrkesområde och ett akademiskt ämne, där 

vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, estetiska samt etiska kunskaper nyttjas. Människors liv 

är en stor engagerad del i omvårdnaden som handlar om att lösa och hjälpa människors 

hälsorelaterade problem. För att kunna hjälpa människor krävs specifik kunskap som handlar 

om en ökad förståelse och omsorg till individer samt om åtgärder och behandling. Genom 

humanvetenskap kan sjuksköterskan få en bredare kunskap och förståelse för varje unik 

patientupplevelse, istället för ett medicinskt perspektiv som inriktas på sjukdom och 

behandling (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). För att skapa bästa möjliga vård för patienten 

är det viktigt för sjuksköterskan att arbeta utifrån en personcentrerad vård. En 

personcentrerad vård innebär att det finns en strävan efter att synliggöra hela människan, 

inte bara sjukdomen. Genom att sjuksköterskan visar respekt och ger bekräftelse för 

patientens upplevelse av ohälsa eller sjukdom, och utifrån denna tolkning arbeta för att 

främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

  

Den levda kroppen 

Livsvärlden innefattar det sätt som vi förstår oss själva, andra och allt annat i världen som 

kan sägas utgöra den hållning varmed vi närmar oss till oss själva, alla andra och allt annat 

i världen. Livsvärlden förstås som världen så som den erfars. Kroppen räknas som 

livsvärldens medelpunkt, det är genom kroppen människan har tillgång till livet. Kroppen 

kan aldrig lämnas utan upplevs konstant, det är genom den vi förstår oss själva och kan nå 

ut till resten av världen. Den innefattar minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor 
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samt visdom. Den är meningsbärande och meningsskapande (Dahlberg & Segesten, 

2010).  Enligt Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) kan många kvinnors lidande 

baseras på deras förändrade kroppsbild. De har svårt att acceptera och leva med den nya 

förändringen. Det som omfattar kroppsförändring kan vara håravfall, borttagna bröst eller 

viktförändringar. Det kan resultera i en minskad självkänsla och känslan av att känna sig 

mindre attraktiv. Dahlberg och Ekman (2017) menar att kroppen kan upplevas som ett hinder 

i samband med sjukdom som kan innebära en avsevärd förändring för patienten. När kroppen 

blir ett hinder får det en stor inverkan på självförståelsen och självbilden. 

  

Lidande 

Begreppet lidande beskrivs av Wiklund (2003) som en förlust av människans själv och en 

känsla av att tappa kontrollen. Ett lidande kan uppstå i samband med exempelvis sjukdom 

eller kroppsskada och i patientens värld är ett lidande den mest centrala upplevelsen. En 

kvinna som har drabbats av bröstcancer kan uppleva lidande där det finns tre typer av lidande 

som kan uppkomma; vårdlidande, sjukdomslidande samt livslidande (Wiklund, 2003). 

Patienter med bröstcancer upplever ett vårdlidande när de inte blir bekräftade i vården 

(Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Till följd av en sjukdom kan 

symptom som fysisk smärta eller upplevelsen av att känna sig begränsad utvecklas till ett 

sjukdomslidande. Ett livslidande är det lidande som visar sig i kroppen när det liv människan 

lever skapat obehag och illabefinnande i kroppen (Lindwall, 2017).  Enligt Beatty, Oxlad, 

Kocwara och Wade (2008) kan ett sjukdomslidande utvecklas genom biverkningar av olika 

läkemedelsbehandlingar som patienterna går igenom, exempelvis illamående eller trötthet. I 

samband med bröstcancer uppkommer känslor hos patienter som stress, skuld, depression 

och psykisk utmattning relaterat till diagnostik, behandling samt vid komplikationer av 

behandling. Även andra känslor som ilska kan uppkomma på grund av upplevd hjälplöshet 

vid insjuknandet (Beatty et al., 2008).  

 

Stöd 

Definitionen på begreppet stöd är en attityd eller en särskild handling (Byrne & 

Sebastian,1994). Syftet är att stödet ska generera en positiv upplevelse för den människa 

som blir stöttad (Hupcey & Morse, 1997). Ett positivt, känslomässigt och informativt stöd 

är en viktig faktor för att kvinnor som blivit diagnostiserade med bröstcancer ska kunna 

uppnå hälsa och välbefinnande i livet (Leung, Pachana & McLauglin, 2014) . Carlsson och 

Wennman-Larsen (2014) skriver om att bröstcancerdrabbade kvinnor vill ha personligt stöd 

i sjukdomssituationer, samt att motiven mestadels är kopplade till sorg och oro inför 

framtiden. 
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Tro och hopp 

Enligt Wiklund (2003) är tron ett existentiellt fenomen som kan vara en källa till trygghet 

och kraft och behöver inte alltid ha en religiös betydelse. Att tro på sin egen 

självläkningsförmåga eller att tro på en behandling är exempel på tro, det väsentliga är att 

tro, inte vad tron grundar sig i. Tron har en stor betydelse för tillfrisknandet hos människan 

och ur tron växer även hoppet fram, vilket är bundet till människans egna meningsfulla 

aspekter. Genom meningsfulla aspekter utvecklar människan en styrka till att vilja överleva 

och för att klara av att ta sig igenom svåra perioder i livet. Vid svåra situationer som 

exempelvis sjukdomslidande, kan hoppet ge människor mod och kraft att orka ta sig igenom 

lidandet vilket i slutändan kan leda till en bättre hälsa (Wiklund, 2003). De Guzman, dela 

Rosa, Catambay, Centeno, Cheng och Castro (2009) beskriver att hopp är ett omfattande 

begrepp som har olika betydelser för varje enskild individ. Patienter som har mycket hopp 

har en benägenhet att leva längre eller ha längre symtomfria perioder i en sjukdom. Enligt 

Willis, Levis och Wilson (2015) kan hoppet ses som en trygghetsfaktor där behandlingar 

upplevs mer genomförbara. Det kan även medföra en bättre livskvalitet och känsla av att 

överleva en sjukdom. Detta styrker även Lindwall och Bergbom (2009) som beskriver att 

genom tro och hopp för framtiden och en frisk kropp får bröstcancerdrabbade kvinnor en 

starkare vilja till att överleva.  

 

PROBLEMFORMULERING 

När en kvinna får beskedet om att hon har drabbats av bröstcancer vänds hela livet upp och 

ner. Forskning visar att livssituationen förändras drastiskt där känslor som rädsla, ångest och 

oro spelar in. Dessutom förändras deras kroppsbild vilket kan medföra ett stort lidande för 

kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste kvinnliga cancerformen där dagligen cirka 20 

kvinnor insjuknar i Sverige. I mötet med bröstcancerdrabbade kvinnor i sjukvården är det 

viktigt att sjuksköterskan har förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. 

Sjuksköterskan behöver ha insikt om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer för 

att kunna ge en patientnära vård med rätt stöd, ett gott bemötande, samt att kunna lindra 

lidande och främja hälsa. Som sjuksköterska kan det vara svårt att identifiera varje kvinnas 

individuella omvårdnadsbehov. Genom en fördjupad kunskap om kvinnors upplevelser av 

att leva med bröstcancer kan bättre förutsättningar skapas för att individanpassa 

vårdbehoven. 

  

SYFTE 

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

Studien byggdes på en narrativ metod vilket är en kvalitativ undersökningsmetod som 

grundas på insamling och analys av redan skrivna berättelser, narrativer (Jakobsson, 2011). 

Den valda metoden i studien utgick från ett patientperspektiv, där narrativer i form av 

självbiografier analyserades med ett induktivt förhållningssätt. Det innebär att 

textgranskning endast utgår från självbiografiernas innehåll utan användning av någon 

bestämd teori eller modell. Henricson och Billhult (2017) beskriver att ett induktivt 

förhållningssätt utgår från individers levda erfarenheter. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är kvalitativ metod bland annat inriktad på upplevelser av människans egen tolkning, 

förståelse och subjektiva syn på omvärlden (Forsberg & Wengström, 2016). Narrativer är 

berättelser som är relaterade till människors hälsa, lidande och vård, som kan bestå av både 

manifesta och latenta innehåll (Dahlborg & Lyckhage, 2017). Metoden valdes då den 

stämmer överens med studiens syfte att studera kvinnors upplevelser av hur det är att leva 

med bröstcancer. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna i studien var att utgå från självbiografier skrivna av 

bröstcancerdrabbade kvinnor i åldrarna 30 till 50. Detta åldersspann är valt på grund av ett 

intresse för hur kvinnorna upplever sjukdomen mitt i livet. I studien ansågs en kvinna vara 

en person med kvinnligt kön och som själv ansåg sig vara en kvinna. Alla typer av 

bröstcancer inkluderades och självbiografierna var skrivna på svenska för att minska risken 

för misstolkning.  I studien ansågs upplevelser av att leva med bröstcancer viktiga oavsett 

vilket årtal de var upplevda. Det resulterade i att ingen specifik tidsavgränsning valdes. 

Materialet som analyserades innehöll kvinnors tankar och upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Exklusionskriterier var självbiografier med annat perspektiv än 

patientperspektiv, samt män som drabbats av bröstcancer. 

 

Datainsamling 

Självbiografier med ett patientperspektiv som beskriver kvinnors erfarenheter kring 

bröstcancer söktes. Sökningen begränsades genom att utgå från bibliotek i Hjo, Skara och 

högskolan i Skövdes bibliotek då vi både bor och studerar i dessa städer. Med hjälp av 

bibliotekens sökdatorer samt med hjälp av bibliotekspersonal kunde självbiografier samlas 

in. Sökorden Bröstcancer och Självbiografi användes för att hitta relevant litteratur och 

tillsammans utgjorde sju självbiografier grunden för studiens resultat. Vi ansåg att det räckte 

med dessa sju valda självbiografier för en tillräcklig datamättnad då de tydligt svarade på 

studiens syfte. För en sammanfattning av självbiografierna, se bilaga 1. 
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Analys 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) innefattar en analys av narrativer att författarna använder 

sig av material från färdiga berättelser. Genom att dela in berättelsernas innehåll i koder, 

kategorier och teman får författarna fram det data som är relevant för den specifika studien. 

Enligt Danielsson (2017) är termen kod ett samlingsnamn för en meningsenhet. En 

meningsenhet är de ord, meningar eller stycken som har ett gemensamt budskap och som 

besvarar studiens syfte och kan beskrivas med enbart ett ord. Koden är textnära och stödjer 

förståelsen för sammanhangen i texten. Vidare beskrivs termen kategori som svar på frågan 

om vad texten innehåller. I en kategori finns grupper av koder i subkategorier. En 

subkategori utgör en grupp av koder med gemensamt innehåll och är en del av en kategori. 

Kategorier kan vara självständiga och behöver inte ha något med andra kategorier att göra. 

Termen tema besvarar frågan hur och beskriver innebörden av texten. Ett tema knyter 

samman grupper av koder som bildar subteman och som är förenliga med varandra vilket 

möjliggör en djupare tolkning. Dahlborg-Lyckhage (2017) skriver att berättelsernas innehåll 

ska kunna svara på studiens syfte och ska hanteras som empiriskt material. Ur ett 

omvårdnadsperspektiv kan skrivna berättelser handla om olika upplevelser av bland annat 

hälsa, lidande och vård. Dessa narrativer kan ses som livsberättelser. Då materialet kan 

innehålla detaljerade beskrivningar i ett upplysande syfte utgör det ett intressant material i 

ett vetenskapligt perspektiv. 

I den här studien användes ett induktivt förhållningssätt vid den narrativa analysen där 

självbiografiernas innehåll fick möjlighet att visa sin mening utan störning från andra teorier 

eller färdiga kategorier. Vi diskuterade vår förförståelse innan och samtliga självbiografier 

lästes enskilt. Förförståelsen hos oss var obetydlig då ingen av oss hade någon tidigare 

anknytning till bröstcancer. Det diskuterades sinsemellan om vad bristen av förförståelse 

skulle kunna ha för påverkan på resultatet, men eftersom vi tidigare inte haft någon 

anknytning till bröstcancer, lästes datamaterialet med ett öppet förhållningssätt utan risk för 

att föregå resultatet. Priebe och Landström (2017) beskriver att förförståelse är något som 

förstås av läsaren innan förståelse för studieobjektet finns. Det kan exempelvis röra sig om 

värderingar och erfarenheter sedan tidigare (Priebe & Landström, 2017). 

I studien har datamaterialet analyserats utifrån modellen av Dahlborg-Lyckhage (2017) som 

beskrivits ovan. Det första steget innebar att självbiografierna lästes i sin helhet, där vi 

bekantade oss med materialet och fick en överblick och förståelse för innehållet. Därefter 

kunde relevant data utifrån syftet, det vill säga det som handlade om kvinnors upplevelser 

av bröstcancer, plockas ut från sitt sammanhang och antecknas i ett dokument. En 

sammanställning gjordes gemensamt av alla valda meningsenheter och därefter skapades 

meningsbärande delar som kodades därefter. Genom att skildra likheter och skillnader i 

texten delades innehållet in i olika teman. Till sist gick vi tillbaka till datamaterialet för att 

säkerställa att det meningsbärande hamnade i sitt rätta sammanhang. Ur analysen framkom 

sju teman som utgjorde rubriker till resultatet. Texten i resultatet utgör en ny helhet där 
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samtliga teman bearbetats till en ny text som beskriver kvinnors upplevelser av hur det är att 

leva med bröstcancer. För beskrivning av hur teman uppkom, se sammanställning i bilaga 2.  

 

Etiska överväganden 

Vid vetenskaplig forskning är god etik en viktig aspekt och det finns ett krav på att 

forskningen ska genomgå etiska överväganden. De individer som deltar vid en undersökning 

ska skyddas och inte utsättas för varken skada eller framtida men. Detta förebyggs genom 

att forskaren söker etiskt tillstånd via antingen lokal eller regional kommitté inför varje 

forskningsprojekt (Forsberg & Wengström, 2016). 

I denna studie har forskningsetiska riktlinjer följts enligt Vetenskapsrådet (2002). De fyra 

etiska forskningskraven som har följts är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Tillsammans utgör dessa fyra dimensioner ett 

individskyddskrav, som bland annat skyddar individen från att bli utsatt för kränkning eller 

förödmjukelse. Då studien utgick från självbiografier var kravet på samtycke och 

information inte nödvändigt då självbiografiernas författare redan valt att dela med sig av 

sina tankar och upplevelser, samt själva valt att publicera sina självbiografier som en 

offentlig handling som allmänheten kan ta del av (Vetenskapsrådet, 2002). En självbiografi 

räknas som ett offentligt material vilket ägs av upphovsmannen och innehållet får inte på 

något sätt ändras så att det upplevs kränkande för författaren (SFS 1960:729). I studien har 

feltolkningar i möjligaste mån undvikits genom diskussion och medvetenhet av rådande 

förförståelse, detta för att på ett respektfullt sätt kunna bedöma och analysera materialet. I 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002) uppfylldes nyttjandekravet genom att personuppgifter 

om studiens deltagare enbart praktiserades i den här studien. De analyserade upplevelserna 

hos kvinnorna redovisades i resultatet och samtliga självbiografier redovisades i 

referenslistan. Självbiografiernas författare samt böckernas sidnummer redovisades till de 

citat som användes i resultatet. 
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RESULTAT 

Utifrån de självbiografier som valts ut för studien kan det konstateras att upplevelsen av att 

drabbas av bröstcancer och hur livet förändras efter cancerbeskedet dels varierar men också 

i många fall upplevs lika mellan kvinnorna. Sju teman framkom ur analysen av materialet: 

En tid av ovisshet; En vilja att överleva; En påfrestande behandling; Hoppfulla tecken; En 

stödjande omgivning; En förändrad livssyn och En förändrad kropp.  

En tid av ovisshet 

Kvinnorna upplever att de redan en tid innan deras bröstcancerbesked hade känt att något 

inte stämde med deras kroppar. Många av dem började känna en ovanlig trötthet och 

orkeslöshet. De hade på olika sätt även uppmärksammat att brösten inte känts som vanligt 

utan upplevdes annorlunda. De beskriver att de själva hade hittat knölar, upplevt att brösten 

ändrat form eller gjorde ont. De flesta kvinnor förklarar att de sökte vård omgående för att 

kontrollera att allt var normalt för att därigenom dämpa sin oro. De kunde inte tänka sig att 

det skulle vara något allvarligt då de annars var friska, men det fanns även känslor som oro 

och skräck för att något skulle vara fel. Några kvinnor upplever att på grund av deras rädsla 

och ångest valde de att inte söka vård först förrän flera månader senare efter upptäckten. De 

beskriver att de levde i förnekelse och försökte ignorera den kroppsliga förändringen fram 

tills det påverkade det vardagliga livet alltför mycket och fann till slut ingen annan utväg än 

att söka vård. 

Wachtmeister (1997) skriver: 

Mitt rationella jag slår genast bort det. Äsch, det är alltid så många knölar i brösten. 

Och snart ska jag ha mens, och då är det alltid extra många. Nu ska jag inte hetsa 

upp mig. Mitt intuitiva jag upprepar envist att den här knölen inte känns som de 

andra. (s.14) 

Att få beskedet bröstcancer beskriver kvinnorna som en oerhört ångestladdad, chockartad 

och skräckfylld upplevelse men det blev även ett konstaterande av att deras misstankar 

faktiskt hade stämt. Kvinnorna beskriver att de trodde att de skulle dö och kände sig 

förtvivlade och frustrerade av situationen. De förklarar att de kände sig svikna av sina egna 

kroppar och kunde inte förstå varför just de blivit drabbade, de hade ju levt ett hälsosamt liv 

och inte utsatt sig själva för några riskfaktorer. Den största skräcken för kvinnorna var inte 

att de själva skulle dö, utan snarare hur deras omgivning, inte minst deras barn, skulle klara 

sig utan dem. De förklarar att de hade så mycket mer att ge och var inte beredda på att livet 

skulle ta slut. 

Majoriteten av kvinnorna beskriver att de valde att inte berätta om sina bröstcancerbesked 

till mer än till de närmast anhöriga, detta för att undvika folks medlidande blickar och frågor. 

De var rädda för utomståendes reaktioner då det kunde uppstå obekväma situationer mellan 

sig själva och personer de möter, där ingen av dem skulle veta hur de ska bemöta varandra. 
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De förklarar att de ville bearbeta sjukdomen tillsammans med personer som stod de närmast 

och inte blanda in alltför många utomstående, då det kändes som att situationen blev mer 

besvärlig och verklig. Resterande kvinnor som istället valde att offentliggöra sin sjukdom 

för omgivningen upplever det som befriande och läkande. De känner att det blev som terapi 

att upprepade gånger prata om sjukdomen och dess innebörd för att på så sätt bearbeta sina 

känslor. 

Andersson (2004) skriver: 

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? (s.14) 

En vilja att överleva 

Att få sitt bröstcancerbesked upplevs av kvinnorna som att de kände en enorm viljestyrka att 

överleva sjukdomen. De beskriver att de inte var rädda för själva döden, men de ville inte 

dö, inte på grund av bröstcancern. Björkegren Jones (2014) “Nu börjar min resa och jag ska 

bli frisk. Det kommer bli tufft, men jävlar vad jag ska kämpa emot den här cancern.” (s.14). 

Med hjälp av litteratur läste flera av kvinnorna på om sin sjukdom och blev experter på 

området. För att känna gemenskap och hopp om att ta sig igenom den svåra tiden tog de 

hjälp av andra personer som varit med om samma sak. De beskriver hur de tog hand om sig 

själva på ett sätt de tidigare aldrig gjort, exempelvis genom att motionera regelbundet, äta 

nyttigare och mer ekologiskt. Det var viktigt att det var bra mat de fick i sig för att stärka sig 

själva på bästa sätt. De förklarar hur de fick ett nytt synsätt på hur de ville leva sina liv, vad 

som faktiskt var viktigt för dem att prioritera för att de skulle må bra. De nämner att de 

började tänka om vad gäller den fysiska hälsan genom att motionera mer för att ta hand om 

sina kroppar så bra som möjligt, för att kunna ge dem de bästa förutsättningarna att bekämpa 

sjukdomen. 

Andersson (2004) skriver: 

  

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. (s.15) 

 

Kvinnorna upplever att de började utveckla ett mer och mer egoistiskt tankesätt där de 

värderade sina egna behov högst. Allt som inte hade med bröstcancern att göra var 

ointressant eftersom de inte hade energi till att engagera sig i annat än sin sjukdom och 

påverkades därför inte av andras åsikter och reaktioner. 
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En påfrestande behandling 

Kvinnorna beskriver att det väcktes mycket tankar och känslor inför kommande operationer 

och behandlingar. Funderingar uppstod om vad som förväntades hända och hur de skulle ta 

sig igenom de olika processerna. Flera kvinnor belyser paniken och oron över att dö ifrån 

sina barn, hur de inte vill missa sina barns uppväxt och undrar hur familjen ska klara sig utan 

en mamma. Andersson (2004) “Som kvinna och mamma är du också väldigt sårbar. Hur 

många av oss mammor har inte i ångest frågat oss: Kommer vi att få se vårt barn växa 

upp?”  (s.112) 

De kvinnor som gick igenom en mastektomi upplever situationen på olika sätt. En av 

kvinnorna belyste delaktigheten i den egna vården genom att berätta om ett möte med 

kirurgen som skulle utföra hennes mastektomi. Kirurgen frågar om kvinnans åsikt i 

operationsfrågan varpå kvinnan bryter ihop och känner att det är läkarens uppgift att 

bestämma, inte hennes. Roos (2012) “Jag orkar inte! Jag kan inte bestämma sådana saker, 

hur skulle jag kunna veta vad som är rätt, är det inte du som är doktor?” (s.41). Däremot 

kunde kvinnorna uppleva delaktighet på ett mer positivt sätt, exempelvis genom att ställa 

frågor och få bra svar på frågorna. Flera av dem beskriver hur de ville veta allt om sin 

bröstcancer och tog reda på allt de kunde genom böcker och tidningar.  

En del beskriver att det kändes förskräckligt när de förlorade delar av eller ett helt bröst, 

vilket också medförde ärr för livet. Att operationssåren vätskade och gjorde ont tog mycket 

energi. De beskriver att de sörjde och grät avsevärt över sin borttagna kroppsdel och hade 

svårt att efter operationen titta på sin nakna kropp och tycka om den. Dessa kvinnor kände 

skam och rädsla över hur de såg ut och upplevde även en känsla av förlust. Andra har istället 

en annan syn på mastektomin. De upplever att förlusten av ett bröst inte var av största vikt, 

utan var snarare lättade över att det cancerdrabbade bröstet var avlägsnat och inte kunde 

orsaka mer skada. De tyckte inte att bröstet var viktigt längre. 

Innan påbörjad cellgiftsbehandling beskriver kvinnorna att de kände en stor rädsla över vilka 

konsekvenser behandlingen skulle medföra och hur det skulle påverka det dagliga livet. Att 

utseendet skulle förändras var ett orosmoment för de eftersom de visste att en biverkning av 

cellgifter var håravfall. 

Wachtmeister (1997) skriver: 

Jag kan bara inte acceptera cellgift. Vad som gör saken än värre är beskrivningen 

av behandlingen, en dos var tredje vecka, sammanlagt nio gånger. Det blir 27 veckor, 

ett halvt år. Jag som just har varit sjukskriven i tre veckor och trott att det var klart 

nu. Ett halvt år med illamående och utan hår! Tanken är så obeskrivligt fasansfull 

att jag bara måste vägra! Hela idén strider mot mitt förnuft. (s.68-69) 
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Kvinnorna förklarar att deras immunförsvar påverkades under cellgiftsbehandlingen, vilket 

medförde en högre infektionskänslighet hos dem. De beskriver hur det begränsade deras 

dagliga aktiviteter genom att de kände sig tvungna att undvika att åka buss, tåg, flyg samt 

vistas i större folkmängder, för att inte riskera att bli smittade av något virus eller bakterier 

under den här tiden. Flera av kvinnorna uttrycker att de inte vågade gå ut ur sina egna hem 

eftersom de inte ville riskera att bli mer sjuka än vad de redan var. De förklarar att de bara 

mådde sämre och sämre efter varje cytostatikabehandling. De sörjde över att inte kunna 

krama om sina barn under den här tiden eftersom de var alldeles för infektionskänsliga, vilket 

kvinnorna upplevde som mycket mödosamt. Det uppkom dåligt samvete över att de inte 

hade möjlighet att vara lika närvarande för sina barn som innan sjukdomen. 

Cellgiftsbehandlingen medförde att menstruationen upphörde och en del hamnade i 

klimakteriet tidigare än vad de hade gjort om de inte genomgått behandling. Även sexlusten 

förändrades både på grund av fysiska och psykiska faktorer. Trötthet, illamående och sköra 

slemhinnor kombinerat med ångest och rädsla för vad sjukdomen skulle innebära, beskriver 

kvinnorna gjorde att de inte ansåg sexlivet som något viktigt under den här tiden. Närhet i 

form av kramar och ömhet var då av större betydelse. Emellanåt förlorades viljan att leva då 

allt kändes för jobbigt att hantera. Flera av kvinnorna beskriver hur förskräckligt dåligt de 

mådde av cellgifternas biverkningar och längtade tills det var över. Håravfallet beskrivs av 

många som fruktansvärt och något som skapade både ångest och sorg. En del förklarar att 

de undvek att träffa folk på grund av sitt förändrade utseende eftersom de kände sig fula och 

skämdes över det. De upplever att det då var svårt att hitta fina peruker som skulle pryda 

deras huvud på ett fint och naturligt sätt. En av kvinnorna upplever att håravfallet under 

cellgiftsbehandlingen däremot inte var en dyster och tråkig tid, snarare tvärtom. Hon tyckte 

att det var roligt att använda sig av olika sorters peruker och huvudbonader för att dölja sitt 

kala huvud för omgivningen och trivdes bra med det. Vid avslutad cellgiftsbehandling 

förklarar kvinnorna att de kände en känsla av styrka och att de hade klarat av ytterligare ett 

steg i behandlingsprogrammet. De beskriver att det medförde en större känsla av hopp och 

ett steg närmare till att bli frisk.   

En av kvinnorna beskriver att hon innan påbörjad strålbehandling upplevde en ständig oro 

eftersom hon inte visste vad hon kunde förvänta sig av behandlingen. Om den skulle bli 

smärtsam eller lindrig. Hon beskriver att det tog lång tid för henne att känna sig som en 

cancerpatient och det var först vid den första strålbehandlingen som hon förstod att det var 

på allvar. De andra kvinnorna upplever att strålbehandlingen inte var så farlig till en början, 

att det inte gjorde så ont. Efter varje behandling började kvinnorna dock märka att deras 

kroppar påverkades och de skapade ett lidande för dem. De förklarar att de upplevde en 

förvärrad smärta och trötthet, samt att huden blev mer irriterad efter varje behandling vilket 

gjorde det svårt för dem att klä sig som de ville. Det var jobbigt med kliande blåsor på huden 

och de fick ständigt underhålla huden med smörjning av olika slag. 
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Hoppfulla tecken 

En del kvinnor upplever att de under cancerbehandlingen kände hopp om att överleva 

sjukdomen med hjälp av olika tecken som de själva ansåg skulle ha betydelse för hur olika 

situationer skulle utfalla. Dessa tecken var för kvinnorna förknippade med tur och ingav tro 

och styrka vid hopplösa och ångestladdade dagar. Tecken som de uppmärksammade under 

den tiden beskrivs exempelvis som att solen sken på dem trots att väderkartan visade på 

mulet och regn, att deras behandling skulle inträffa på ett speciellt datum som innebar god 

tur, samt att en kvinna upplevde att hon blev omfamnad trots att hon var ensam i rummet. 

Titor (2014) “Det känns som om någon vänlig person står bredvid mig och håller om mig. 

(s.27). Kvinnorna förklarar att dessa tecken hjälpte dem att vilja kämpa mot sjukdomen och 

fick även en starkare tro och ett större hopp om att de skulle överleva. De beskriver att de 

inte har några bra förklaringar till varför de upplevde dessa företeelser och menar på att vissa 

säkert bortförklarar det som tillfälligheter. För dem var det dock viktiga och positiva tecken 

som skapade ett större välbefinnande, vilket de förklarar som viktigt i sjukdomsperioden. 

Andersson (2004) skriver: 

Många människor ser detta enbart som tillfälligheter och så kanske också är fallet. 

Det viktiga är trots allt är att jag och Kjell har tänkt dessa positiva tankar och att vi 

mått bra av dem. Att försöka hitta små tecken som man kan ta till sig och själv få 

kraft av är bara positivt. (s.27) 

En stödjande omgivning 

Kvinnorna beskriver att omgivningens stöd var av stor betydelse under den svåra tiden med 

cancerbesked, behandlingar och operationer, och de förklarar att de hade ett starkt behov av 

att ventilera sina känslor med fler personer än endast familjemedlemmar. De beskriver att 

deras vänner hade en stor betydelse för hur de skulle orka ta sig igenom sjukdomstiden. 

Genom att prata och åter prata om sina upplevelser beskrevs av kvinnorna som en slags 

terapi. Vännerna uppmuntrade dem genom hälsningar, vykort, blommor och varma kramar, 

vilket de beskriver var något som upplevdes både uppmuntrande och stärkande. Att ha ett 

skyddsnät runt sig både vad gäller familj, släkt, vänner och vårdpersonal var av största vikt 

för dem under den här tiden. Andersson (2004) “Jag är så otroligt tacksam för att de finns. 

I nöden prövas vännen sägs det och det är verkligen sant.” (s.81). En känsla av att ensam 

inte är stark var något som gjorde dem beroende av sina nära och kära. De beskriver att 

ibland när de inte orkade kämpa mer, fanns alltid närstående som ett starkt stöd och 

uppmuntrade dem till att klara sig igenom den tuffa tiden. 

Wachmeister (1997) skriver: 

Vilket vänstöd! De bygger en skyddsmur runt mig, en skyddsmur av mjuka kuddar, 

så att jag inte kan falla. Mjukt men starkt. Jag känner att den håller. Klart jag ska 

bli frisk! Sen ska jag ordna en tackfest för alla som hjälpt mig. (s. 97) 
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Att gå igenom bröstcancer är enligt kvinnorna något de inte ens önskar sin värsta fiende. De 

har genom sjukdomen fått utstå mycket lidande vilket de beskriver har påverkat och 

begränsat deras liv oerhört mycket. De har befunnit sig mycket på sjukhus där de har träffat 

olika vårdpersonal där bemötandet mellan olika professioner har varierat avsevärt. Att vara 

bröstcancerpatient förklaras som en betydligt utsatt position och de belyser hur viktigt det är 

för dem att få ett gott bemötande av vårdpersonal. Beroende på hur vårdpersonal valde att 

uttrycka sig kunde det vara avgörande för om kvinnorna kände sig bekräftade eller inte, samt 

vilken inställning de fick till kommande behandlingar. De vill bli sedda som människor och 

inte bara som en sjukdom som ska botas. De beskriver att många läkare behandlade dem 

endast efter sjukdomen och visade ingen hänsyn till varken deras integritet eller känslor, 

vilket de upplever som sårande och förödmjukande. Tiger (2010) “Naturligtvis läser han 

min journal och vet min diagnos men han visar inga tecken på empati.” (s.33). En del 

kvinnor beskriver att de upplevde läkarbesöken som något otrevligt, då de fick klä av sig 

nakna upptill och där läkarna gick ut och in i rummet utan att skyla dem. Läkarna visade 

ingen hänsyn till att de faktiskt kände sig blottade och utsatta i dessa lägen. Flertalet 

sjuksköterskor däremot var mycket hängivna beskriver kvinnorna, och kände att de 

intresserade sig för dem och var tydliga med all information som gavs. De upplever att de 

flesta sjuksköterskorna såg dem som medmänniskor, inte bara som patienter med en 

sjukdom. Ett gott bemötande i vården upplever kvinnorna ger tillit och förtroende för den 

vård som erbjuds. 

Tenor (2012) skriver: 

En fantastisk sjuksköterska som blev min kontakt med det helvetiska riktiga livet där 

jag skulle bli avscannad från topp till tå för att reda ut hur mycket cancer som fanns 

i min kropp och hon tog emot mig med lugn röst och lugna händer när hela jag var 

ett inferno av dödsångest. (s.22) 

  

En förändrad livssyn 

Efter genomförd bröstcancerbehandling förklarar kvinnorna att de har fått en förändrad 

livssyn och nya prioriteringar i livet. På grund av bröstcancern beskriver de att de uppskattar 

sina liv mer idag än någonsin tidigare. Genom lidande, sorg, smärta och emotionella 

påfrestningar orsakat av sjukdomen, har de nu insett vad som verkligen är viktigt för dem i 

deras liv. De beskriver att de har utvecklats till bättre individer och vill inget hellre än att 

verkligen leva fullt ut. 

Olofsson (2012) skriver: 

Det finns absolut ett före och ett efter. Om jag hårdrar, så kan jag faktiskt beskriva 

sjukdomen både som det värsta och det bästa som har hänt mig. Jag hade velat slippa 

cancern, men jag tror ändå att den har gjort mig till en bättre människa. (s.82) 
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Det är viktigt för kvinnorna att ta tillvara på goda stunder som livet medför och att njuta av 

det med en nolltolerans mot stress, vilket de har lärt sig att hantera genom sjukdomen. Att 

inte acceptera att hamna i stressrelaterade situationer undviks genom prioriteringar som är 

betydelsefulla för dem samt att alltid leva i nuet. De belyser vikten av att inte skjuta fram 

saker eftersom framtiden är oförutsägbar och livet utan förvarning drastiskt kan förändras.  

Det förklaras att de genom sin sjukdom har utvecklat ett mer egoistiskt tankesätt och 

upplever att de har blivit starkare och tuffare individer i både sina privatliv och arbetsliv. De 

bryr sig inte längre om vad andra människor tycker och tänker utan fattar egna beslut utefter 

det som känns bra. De går inte med på saker bara för att vara andra människor till lags. 

Kvinnorna belyser att en viktig faktor för ett bättre välmående är att prata om sin sjukdom 

med andra människor och inte isolera sig. Att dela med sig av tiden då sjukdomen tog över 

deras liv upplever de som läkande och att det blir lättare att umgås med andra människor. På 

så vis sprider de även kunskap om sjukdomen till andra människor. De beskriver att de inte 

skäms över sin sjukdom utan känner sig snarare starka och stolta över att de blivit friska. 

Kvinnorna berättar hur de efter sina behandlingar och operationer har blivit så pass 

accepterande till sjukdomen att de upplever att allt som har hänt var menat att hända. 

Wachtmeister (1997) ”Som sagt: man får vad man behöver. Fast det är inte detsamma som 

att få det man vill ha.” (s.149). Trots hemska sjukdomsperioder upplever kvinnorna att de 

tog lärdom och utvecklades genom att erfara bröstcancer. En av kvinnorna gjorde radikala 

förändringar i sitt liv, exempelvis begärde ut skilsmässa då äktenskapet kändes meningslöst 

och enformigt. Det beskrevs av kvinnan att bröstcancern var en nödvändig faktor för att hon 

skulle ta modet till sig och avsluta relationen, vilket hon i efterhand vad mycket glad för. 

En förändrad kropp 

Enligt kvinnorna har deras kroppar utsatts för påfrestande behandlingar vilket har påverkat 

och förändrat deras kroppsform samt många av deras kvinnliga attribut. Det saknas delar av 

eller ett helt bröst som har ersatts med ett stort ärr. De upplever att den förändrade kroppen 

till en början kändes som en förlust bland annat på grund av håravfall och svullnad relaterat 

till cortisonbehandlingar. De kände sig inte fina längre utan snarare motbjudande vilket 

påverkade deras kroppsbild negativt. Några upplever däremot att de inte kände något ont om 

den förändrade kroppen utan var snarare lättade över att det drabbade bröstet, eller delar av 

det, blev avlägsnat. Tenor (2012) “Min kvinnlighet satt inte i brösten - jag var mer 

intresserad av mitt överhuvudtaget varande - att få vara frisk och existera så länge som 

möjligt.” (s.44). 

Alla kvinnor upplever att de har fått en förändrad syn på sina kroppar och är imponerade av 

hur stark kroppen är. De beskriver dock att de har en konstant rädsla för att få ett återfall, 

vilket ständigt påverkar livskvaliteten. Att eventuellt behöva genomlida ytterligare 

påfrestande behandlingar och i värsta fall inte överleva känns oöverkomligt. Minsta lilla 

förändring i kroppen utlöser en enorm skräck och oro hos kvinnorna vilket väcker tankar om 

ett eventuellt återfall av bröstcancer.  



15 

 

Tenor (2012) skriver: 

Det här är väldigt nervpåfrestande att veta eftersom din faktiska existens är ständigt 

hotad i ditt medvetande. Varje gång något inte känns som det ska i kroppen väcks 

känslan av att cancern har kommit tillbaka. […] Å ena sidan tror och känner jag att 

jag är frisk, å andra sidan vågar jag inte riktigt lita på det. (s.69) 

Detta har påverkat deras synsätt som lett till att de har ändrat sina kostvanor, genom att äta 

nyttigare än innan sjukdomen för att ge kroppen bästa möjliga förutsättningar för att må bra 

och minska risk för återfall. Att regelbundet motionera är något som de också beskriver som 

en ny förändring i deras liv, dels för att stärka sina kroppar men också för att få en bättre 

kondition och mer ork. Ärr efter operation och strålbehandling ser kvinnorna idag som en 

överlevnadssymbol och de är tacksamma över sin kropp som lyckades ta sig igenom 

sjukdomen. Tiger (2010) “Jag kom fram till att jag hade ett sammanhängande ärr på 66 

centimeter. Nu har jag en helare kropp med tillsats av silikon och ett tacksamt hjärta.” 

(s.74). 

  

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer påverkar livet på flera 

sätt. Det framkommer att tiden från när de upptäckte förändringar i sina bröst till att en 

diagnos var konstaterad, var en mycket turbulent och påfrestande tid för dem. De kände en 

konstant oro över hur sjukdomen skulle fortskrida och en stor vilja till överlevnad växte 

fram. Under behandlingstiden framkommer det att kvinnorna upplever tiden som 

fruktansvärd, eftersom deras livsvärld förändrades. Att de blev av med delar eller hela bröst 

var ledsamt för många. Det framkommer att olika behandlingsformer de genomgick upplevs 

på ungefär likvärdigt. Cellgiftsbehandlingen med biverkningar som exempelvis håravfall 

upplevs olika för kvinnorna, där en del inte tog illa vid sig medan andra tyckte att det var 

fruktansvärt. Strålningsbehandlingen var en svår tid för alla som medförde besvär med bland 

annat smärta och trötthet. De fann hopp om överlevnad i sin sjukdom genom varierande 

tecken vid olika situationer som de själva ansåg som närmast övernaturliga. Trots ett 

skräckfyllt bröstcancerbesked och krävande behandlingar upplever kvinnorna att de kände 

en stark vilja att ta sig igenom bröstcancern. Genom stöd från både familj, vänner och 

vårdpersonal framkommer det att de upplevde en ytterligare styrka att kämpa och överleva. 

Det visade sig att behandlingar som påverkade deras kroppar och utseende gjorde dem 

nedstämda till en början, men som de senare förändrade synsätt över och upplever idag sina 

kroppar som starka som har överlevt och som de är stolta över. De har fått en förändrad syn 

vad gäller att ta hand om sig själva, bland annat när det gäller kost och motion. Kvinnorna 

har genom sin sjukdom fått en förändrad livssyn där de har fått nya prioriteringar i sina liv. 

Det framkommer även i resultatet att sjuksköterskan har en stor inverkan för deras 

tillfrisknande och välmående under sjukdomsprocessen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den valda metoden anses lämplig relaterat till studiens syfte. Studien är baserad på en 

kvalitativ undersökningsmetod med ett induktivt förhållningssätt då syftet var att ta reda på 

kvinnors upplevelser av hur det är att leva med bröstcancer, och utifrån deras upplevelser 

skriva om hur det är att leva med sjukdomen. Det resultat som har framställts bygger på 

kvinnors upplevelser vilket gör den kvalitativa undersökningsmetoden lämplig (Dahlborg-

Lyckhage, 2017). Enligt Kjellström (2017) kan en kvalitativ metod vara ett sätt att komma 

nära en individ och genom det få en djupare förståelse för dennes reflektioner och tankar 

inom ett ämne. Valet av att använda självbiografier i studien grundar sig i att de beskriver 

människors upplevelser och ger en inblick i människors livsvärld under exempelvis en 

sjukdomsperiod. Dahlberg (2014) beskriver dock att en nackdel med självbiografier är att 

läsaren inte ges någon möjlighet till att ställa eventuella följdfrågor eller vet hur trovärdigt 

textinnehållet är. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) belyser att en kvalitativ 

innehållsanalys inriktas på tolkning av texter exempelvis i form av personers beskrivningar 

av erfarenhetsbaserade upplevelser och används bland annat inom vårdvetenskap.  

Självbiografierna som utsågs var inte begränsade inom en specifik tidsperiod då vi bedömde 

att kvinnors upplevelser av bröstcancer var relevanta även om självbiografierna var skrivna 

för flera år sedan. Det fanns en medvetenhet om att behandlingar och medicinering 

kontinuerligt utvecklas och att upplevelser kan förändras i takt med att behandlingar 

förändras, men eftersom studiens syfte berör kvinnors upplevelser så bedömdes även äldre 

självbiografier som betydelsefulla. Kvinnorna i studien har skrivit sina självbiografier i olika 

skeden av sjukdomen, vilket vi har haft i åtanke. Resultatet kan ha blivit påverkat på grund 

av deras minnesförmåga, där några har skrivit om sina upplevelser under sjukdomsperioden 

och andra har skrivit om sina upplevelser flera år efter sjukdomen. De som har skrivit sina 

självbiografier en tid efter sjukdomen har inte varit lika detaljrika i sina beskrivningar om 

upplevelser som de som har skrivit i realtid har varit. Vi tror att det kan bero på att det har 

gått en längre tid sedan sjukdomsperioden och minnet kan ha svalnat på grund av det. Det 

kan också ha påverkat resultatet vilket vi har beaktat. 

Självbiografierna i studien var skrivna på svenska för att risken för misstolkning skulle 

reduceras, och av den anledningen blev studiens resultat mer sanningsenligt då risken 

minskade för att textens innehåll skulle förvrängas. En alternativ datainsamlingsmetod hade 

kunnat vara att utgå från bloggar, vilket enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) är ett användbart 

material att använda sig av då människor delar med sig av sina upplevelser i realtid. De kan 

också ge kunskap om hur det är att leva i speciella situationer, exempelvis med olika 

sjukdomar. Bloggar valdes dock inte till studien eftersom de ansågs innehålla mycket 

material som inte var relevant relaterat till studiens syfte. Det skulle ha krävt mycket tid att 

gå igenom långa arkiv då vissa bloggar sträcker sig över flera år. Med detta i åtanke 

bedömdes därför självbiografier som den mest lämpliga metoden då de omfattade mer 

relevant information relaterat till studiens syfte samt att tidsramen var begränsad. 
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Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) behöver inte antalet deltagare i en studie 

ge en sämre datakvalité. Resultatet kan anses trovärdigt om textinnehållet är relevant utifrån 

syftet och att texten är av god kvalité. Vi ansåg att de sju valda självbiografierna var 

tillräckligt omfattande utifrån den tidsbegränsningen studien hade. Självbiografierna var av 

god kvalité och besvarade studiens syfte samt ansågs tillräckligt omfattande för att kunna 

framställa ett tillförlitligt resultat. Mårtenson och Fridlund (2017) nämner att indikatorer på 

en god vetenskaplig kvalité i arbeten med kvalitativ design är begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Vår studies trovärdighet stärktes då vi valde 

att lyfta fram citat ur självbiografierna i resultatet för att stärka att data analyserats på ett 

trovärdigt sätt. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) belyser även att resultatets 

trovärdighet förstärks om en tydlig beskrivning av hur analysarbetet har genomförts finns 

med i studien, vilket även Mårtenson och Fridlund beskriver ger studien en större 

bekräftelsebarhet. För att uppnå överförbarhet i studien behöver samtliga begrepp finnas 

beskrivna. Vi anser att studien är pålitlig och därför kan överföras till sjuksköterskor för att 

ge dem en större förståelse för hur det är för kvinnor att leva med bröstcancer.   

Vi har diskuterat vår förförståelse och bearbetat de tankar och känslor som fanns kring ämnet 

bröstcancer sedan tidigare för att ge studien en större pålitlighet. Detta gjordes för att få en 

inblick i vilka uppfattningar och tankar som fanns innan arbetet startade. Därefter 

analyserades datamaterialet med ett neutralt förhållningssätt för att få fram ett objektivt och 

tillförlitligt resultat. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) är det viktigt att ständigt reflektera 

över sin förförståelse för att öka trovärdigheten i analysen.  

Inklusionskriterierna i studien var kvinnor mellan 30 till 50 år, detta för att studien skulle få 

en bred referensram. Utbudet av självbiografier skrivna av kvinnor under 30 år var mycket 

begränsat vilket fick oss att istället välja självbiografier skrivna av kvinnor i ett något äldre 

och bredare åldersspann för att hitta mer datamaterial till studien. Anledningen till att män 

uteslöts i studien var på grund av att det är betydligt färre män än kvinnor som drabbas av 

bröstcancer, samt att forskningen kring bröstcancerdrabbade män är mycket begränsad. 

Eftersom självbiografierna är offentligt publicerade anser vi att det är etiskt korrekt att 

genomföra studien utan att söka tillstånd hos de som skrivit självbiografierna, detta i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2002). 

 

Resultatdiskussion 

Känslor kring bröstcancer 

I resultatet framkommer att de flesta kvinnor efter att själva upptäckt en knöl i bröstet lever 

i en fruktansvärd oro och ångest inför vilka konsekvenser det kan innebära. Liksom Torsler-

Andersson (2018) beskriver är en knöl i bröstet ett av de vanligaste sätten att upptäcka 

bröstcancer på. Detta har bekräftats i resultatet då flertalet kvinnor upptäckt sin cancer på 

det sättet. Att kvinnorna känner en enorm oro är något även Morse et al. (2014) beskriver, 

där kvinnor med bröstcancerdrabbade släktingar upplever en starkare oro och anser att de 
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löper en högre risk att drabbas av bröstcancer. De kvinnor som inte har bröstcancerdrabbade 

släktingar tenderar däremot att tro att de har en lägre risk att drabbas (Morse et al., 2014). 

Resultatet visar att kvinnornas oro framträder genom olika tankar som rör 

familjemedlemmar, sin egen död samt vad deras behandlingar skulle ha för påverkan på 

livet. Det förekommer även tankar om hur det skulle gå för deras barn om kvinnorna skulle 

gå bort i sjukdomen. De var rädda för att deras barn inte skulle klara sig lika bra utan sina 

mammor närvarande i livet. Magaddam-Tabrizi, Radfar och Taei (2016) beskriver att 

bröstcancer medför stress som både påverkar patienters psykologiska och fysiska funktioner. 

Det påverkar även deras livsstil samt relationer med familj och vänner. Ur resultatet 

framkommer det att kvinnornas behandlingsperiod orsakade lidande för dem på grund av de 

biverkningar som behandlingsmetoderna medförde. Precis som Beatty et al. (2008) skriver 

utvecklas ett sjukdomslidande i takt med att kvinnor känner sig allt mer trötta och 

illamående. Resultatet visar att kvinnorna vissa dagar inte orkade göra annat än att ligga 

hemma, orkeslösa i smärtor vilket hade en negativ inverkan på deras självbild. De kvinnor 

som hade barn kände sig som sämre mammor som inte orkade vara den mamman de tidigare 

hade varit. Det uppstod ett dåligt samvete då de inte orkade leka med sina barn eller köra 

dem till olika aktiviteter. 

Vårdlidande 

Det framkommer i resultatet att ett vårdlidande skapades när kvinnorna kände sig förbisedda 

av sjuksköterskor och läkare. Flera av kvinnorna beskriver hur de låg blottade på kalla britsar 

medan läkare diskuterade sinsemellan utan att verka bry sig om dem. Liksom Arman et al. 

(2004) skriver utvecklas ett vårdlidande för kvinnor med bröstcancer när de inte upplever 

sig bekräftade i vården. Vårdlidande uppstår när sjuksköterskor och läkare endast ser 

sjukdomen och inte till hela människan. Patienter upplever att vårdpersonal som förbiser 

existentiella funderingar resulterar i att de känner sig förbisedda och undviker då kontakt 

med vårdgivaren. I en ontologisk synvinkel klarläggs vikten av vårdgivarnas roll. För att 

undvika ett vårdlidande är det avgörande för vårdgivarna att ha empati och visa medkänsla 

inför patienters olika situationer och även vid existentiella funderingar (Arman et al., 2004). 

I resultatet framkommer även att kvinnorna blev väldigt påverkade av hur vårdpersonal 

formulerade sig när de pratade med dem. Att vårdpersonalens sätt att kommunicera och 

bemöta kunde vara avgörande för vilken inställning kvinnorna fick till olika behandlingar 

de gick igenom under sin sjukdomstid. Enligt Mattoli, Repinski och Chappy (2008) har 

socialt stöd från vårdpersonal flerdimensionella betydelser för patienters välbefinnande och 

kan genom förebyggande strategier skydda patienter från negativa tankar om cancer och 

cellgiftsbehandling. 

Stöd genom bröstcancer 

Att få uppleva en trygghet i form av ett starkt stöd är, precis som Leung et al. (2014) skriver 

och som också framförs i resultatet, mycket viktigt för kvinnorna för att klara av att ta sig 

igenom sjukdomstiden. De beskriver hur stöd från både familj, vänner och vårdpersonal är 

enormt betydelsefullt för dem. Det framkommer även i resultatet hur viktigt det är för 

kvinnorna att vårdpersonalen kommunicerar med dem på ett bra sätt, samt att de vill känna 

sig sedda som individer och bli lyssnade till. Det är av största vikt att vårdpersonalen arbetar 
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personcentrerat för att kvinnorna ska känna sig respekterade. Detta styrks även av Alharbi, 

Carlström, Ekman, Jarleborn och Olsson (2014) som skriver om personcentrerad vård och 

hur det får patienter att känna sig bekräftade och sedda som människor, inte enbart som sin 

sjukdom, vilket upplevs positivt och inger förtroende för sjukvården. Vidare beskrivs att 

patienter som inte har intresse av att delta i sin egen vård kan grundas i sjuksköterskans 

bristfälliga kommunikation att bjuda in till delaktighet. Enligt Patientlagen ska utformning 

och genomförande i hälso-och sjukvården göras i samråd med patienten, där exempelvis 

önskemål från patienten tillgodoses i möjligaste mån samt att patienten ges möjlighet att 

själv utföra de behandlingar som kan göras på egen hand (SFS 2014:821). 

Svår sjukdomsperiod 

I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever sjukdomsperioden som mycket svår och 

ibland omöjlig att uthärda, på grund av olika behandlingars biverkningar som medför både 

lidande och begränsningar i livet. Genom att de själva fann tecken i olika situationer uppkom 

tro och hopp om att klara sig och även styrka att ta sig igenom sjukdomstiden. Att tro är 

enligt Wiklund (2003) ett existentiellt fenomen som inte alltid behöver ha en religiös 

betydelse, men kan vara en källa till både trygghet och styrka i en sjukdom. Enligt Mattoli, 

Repinski och Chappy (2008) påverkar hopp patienter till att anpassa sig till sin sjukdom och 

även att upprätthålla ett gott välbefinnande. De belyser även att hopp hjälper patienter att ta 

sig igenom olika faser av en sjukdom.  Willis et al. (2015) skriver att hopp och kämpaglöd 

är viktiga faktorer för kvinnor och något som stärker deras chanser till att upprätthålla en 

god livskvalité. 

En del av kvinnorna upplever att deras förändrade kroppar påverkade deras kvinnlighet och 

att deras identitet försvann på grund av mastektomi vilket kändes mycket påfrestande. De 

upplevde sig själva som oattraktiva och att det kändes jobbigt att se sig själva i spegeln. 

Gomes de Almeida et al. (2015) och Magaddam-Tabrizi, Radfar och Taei (2016) 

understryker att kvinnor som genomgått en mastektomi oroar sig för sin kroppsbild och hur 

andra ska se på dem när de blivit av med en kroppsdel. Brösten symboliserar skönhet, 

femininitet och sensualitet och har en nyckelroll i kvinnors identitet. I resultatet framkommer 

dock att vissa kvinnor inte upplever en mastektomi som annat än en befrielse från att bli av 

med cancern. Även här belyser Gomes de Almeida et al. (2015) att det finns kvinnor som 

har en mer positiv inställning till mastektomi. Dessa kvinnor ser behandlingsmetoden som 

en god utväg att bli frisk och för att bli av med cancern.  

Acceptans  

I resultatet framkommer det att de flesta kvinnorna till en början upplevde sina förändrade 

kroppar som något negativt, vilket gjorde att de hade svårt att acceptera sina nya kroppar. 

Lindwall och Bergbom (2009) beskriver hur kroppen vid bröstcancer blir en plats där en 

kamp äger rum och att kroppen efter operationer upplevs som främmande då den blivit 

avsevärt förändrad. Kvinnor som har genom behandlingar har fått ärr på sina kroppar och 

kan inte använda dem på det sätt som det tidigare kunnat göra. Ärren efter operationerna 

kommer alltid påminna både dem själva och deras anhöriga om bröstcancer. Kvinnor blir 

tvungna att lära sig att leva med sina nya kroppar och känna acceptans till förändringen. Att 
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uppnå acceptans vid omvälvande livssituationer vid exempelvis bröstcancersjukdom 

beskriver Cullberg (2006) att den drabbade människan kan hamna i ett psykiskt kristillstånd 

där krisförloppet kan delas in i fyra olika faser. Den första fasen är chockfasen som innebär 

att människan på grund av chock inte är helt medveten om tid och rum och kan uppleva 

känslor som exempelvis panik, gråt, skakningar och hjärtklappning. Kvinnorna i resultatet 

beskriver hur de upplever att de vid deras bröstcancerbesked hamnade i chocktillstånd då 

beskedet kändes ofattbart och hemskt. Den andra krisfasen är reaktionsfasen som enligt 

Cullberg går samman med chockfasen och som innebär att människan försöker hitta en 

förklaring till det som har skett. Kvinnorna i resultatet beskriver exempelvis hur de frågar 

sig själva varför just de har drabbats då de inte har utsatt sig för några riskfaktorer. Enligt 

Cullberg utgör chockfasen och reaktionsfasen den akuta krisen som vanligtvis pågår mellan 

sex till sju veckor och innebär att människan kan utveckla tillstånd av bland annat sorg, 

psykotisk förvirring, upplevelser av kaos och meningslöshet. Den tredje fasen är 

bearbetningsfasen som innebär att människan från att ha stannat upp vid chocken gradvis 

börjar vända sig mot framtiden genom att bearbeta det omvälvande som har skett. Fasen kan 

pågå upp till ett år där bearbetningen kan variera beroende på vad som har skett och hur 

människans inställning till framtiden är. Kvinnorna i resultatet beskriver att det var skönt 

och viktigt att få prata om sina upplevelser som en del av bearbetningen. Att få prata om 

bröstcancern flertalet gånger medförde att kvinnorna kände sig lättade och på ett enklare sätt 

kunde ta sig igenom bröstcancern. Cullberg beskriver att den sista fasen i krisförloppet är 

nyorienteringsfasen där människan börjar komma tillbaka till livet och hittar tillbaka till sig 

själv. Minnen av det omvälvande som har skett finns kvar men tar inte över människans liv 

längre. I resultatet beskriver kvinnorna hur de genom bröstcancern fått en ny syn på livet där 

de exempelvis väljer att endast omge sig av människor som får dem att må bra. De har även 

lärt sig att prioritera sin tid för att utesluta stress samt ta tillvara på livet och leva i nuet. De 

beskriver att de genom bröstcancern känner att de har blivit bättre människor.  

Lindwall och Bergbom (2009) beskriver att det kan ta lång tid för en patient att kunna känna 

acceptans till bröstcancer. Patienterna hamnar i en återhämtningsprocess vilket är viktigt för 

sjuksköterskor att ha i beaktande för att få en djupare förståelse för vad patienterna går 

igenom. 

 

Förändrad inställning till livet 

Resultatet visar att kvinnorna under sjukdomsperioden utvecklade stress som de upplever 

påverkade deras kroppar på ett dåligt sätt. De valde därför att utesluta stressen från sina liv 

för att må bättre, något de har lärt sig att hantera tack vare sjukdomen. Snöbohm, 

Friedrichsen och Heiwe (2009) beskriver att genom bröstcancer infaller en fysisk förändring 

där kroppens energi begränsas på grund av trötthet, svaghet och utmattning relaterat till olika 

former av cancerbehandling. Även en mental förändring sker som påfrestar patienters 

livskvalitet genom stress då sjukdomen begränsar dagliga aktiviteter (Snöbohm, 

Freidrichsen & Heiwe, 2009). 
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Dahlberg och Segesten (2010) skriver om att kroppen är livsvärldens medelpunkt och att det 

är genom kroppen som människan har tillgång till livet. I enlighet med resultatet kan det 

förstås som att kvinnorna uppskattar sina liv mer efter sjukdomen och prioriterar annorlunda 

än vad de gjorde innan de blev sjuka. De beskriver att en vilja av att leva fullt ut, inte ta 

något för givet och att inte skjuta fram saker de vill göra. Det framkommer också att 

kvinnorna har utvecklat ett mer egoistiskt tankesätt för att orka genomlida sjukdomens 

tillhörande behandlingsprocesser. Efter genomgången cancerbehandling upplever de sig 

själva som starkare individer än innan som inte låter sig påverkas av andra i lika hög grad 

som de tidigare gjort. Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) beskriver att kvinnor som 

genomgått behandling mot bröstcancer är i behov av förändringar i livet. De prioriterar saker 

de vill göra och vill inte skjuta fram exempelvis resor eller betydelsefulla aktiviteter. 

Cancerbehandlingar resulterar även i att kvinnor får en ny optimistisk syn på livet. (Elmir et 

al., 2010). Trots detta beskriver kvinnorna i resultatet hur de lever med känslan av skräck för 

att drabbas av ett återfall, liksom Torsler-Andersson (2018) förklarar finns en risk för återfall 

och den är som störst de första fem åren efter avslutad behandling. Därefter minskar risken 

att drabbas för varje år. I resultatet beskrivs en konstant oro över att behöva genomgå de 

behandlingar som bröstcancer medför ännu en gång, vilket är ett ständigt dilemma för 

kvinnorna. Trots avslutade behandlingar, lever rädslan fortfarande kvar för att de ska drabbas 

ännu en gång, vilket är något som kvinnorna tvingas leva med i resten av sina liv. 

 

Konklusion 

Den här studien har bidragit till att sjuksköterskor kan få en större förståelse för 

bröstcancerdrabbade kvinnors olika upplevelser som påverkar deras livskvalitet och mående 

genom deras levda erfarenheter. Det har framgått i studien att kvinnors känslor, tankar samt 

upplevelser av att leva med sjukdomen kan framstå som delvis lika men även som avsevärt 

åtskiljande. Detta gör att det kan vara svårt för sjuksköterskor att bemöta dessa kvinnor i 

vården, då det kan vara problematiskt att identifiera varje kvinnas individuella 

omvårdnadsbehov.  Kvinnor som lever med bröstcancer har ett turbulent liv som medför 

flera olika påfrestande behandlingar som påverkar deras kroppsbild och även självbild. De 

genomgår en gedigen sorg och lidande på grund av starka mediciner, operationer och 

strålning. Detta skapar känslor som oro och ångest inför vad som kommer hända dem i 

framtiden, om de kommer att överleva eller inte. De oroar sig för hur deras familjer kommer 

att klara sig utan dem om de inte kommer att överleva. Ett gott bemötande och stöd från 

vårdpersonal är en viktig aspekt för kvinnors välmående i bröstcancersjukdom, vilket har 

framgått i studien som en bristvara som behöver förbättras. Genom den här studien kan 

sjuksköterskor få en bredare och djupare kunskap om ämnet, vilket bidrar till att lättare 

kunna identifiera och genomföra en god personcentrerad vård. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskan har en betydande roll för kvinnors välmående i behandling av bröstcancer. 

Det är av stor vikt att bemötandet med bröstcancerdrabbade kvinnor hanteras på ett 

respektfullt sätt för att upprätthålla individens integritet och deras förtroende för vården. Det 

finns sedan tidigare riktlinjer för hur sjuksköterskan ska förhålla sig till patienters livsvärld 

men ämnet behöver lyftas fram ytterligare då det finns de som upplever mötet med vården 

som en besvikelse. Många anser att de inte blir bekräftade som människor utan till största 

del som en sjukdom och behöver därför ett bättre stöd och ett bättre bemötande än det som 

finns idag. Det behövs mer forskning om bröstcancerdrabbade kvinnors möten med vården 

för att kunna utveckla bättre strategier till sjuksköterskor, i form av stödjande verktyg för 

hur de ska förhålla sig till dessa patienter. Detta för att kunna ge bröstcancerdrabbade 

kvinnor större möjlighet till tro och hopp i sjukdomen men också för att minska vårdlidandet. 

Det behövs även mer forskning kring mäns upplevelser av hur det är att drabbas av och leva 

med bröstcancer då den idag är mycket begränsad.  
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Bilaga 1 

Sammanfattning av självbiografierna: 

Boken jag saknade när jag fick bröstcancer: tankar, känslor, fakta, behandling och alternativa 

metoder är en självbiografi där Ingegerd beskriver hur hon en dag vaknar av att ena handen slår 

mot bröstet och hur hon då upptäcker en hård liten knöl som inte borde vara där. På ett gripande 

sätt får vi följa Ingegerds tankar kring behandlingar, relationer och arbetsliv, samt hennes tro 

på att inte bara doktorn kan hjälpa henne, hon måste även hjälpa sig själv. 

Hope är en självbiografi skriven av Lotta Tenor. Hon skriver och berättar om sin livskris när 

hon drabbades av bröstcancer. Hennes resa från sjukdomsbesked till att bli frisk beskriver hon 

i sin bok som en känslomässig bergodalbana där hon både fick ta hand om sin dotter på tio år, 

samt studier under sin sjukdomsperiod. Hon var 37 år gammal när hon drabbades. 

Jag vill fan leva är en självbiografi där Karin beskriver hur livet pausades när hon drabbades 

av bröstcancer. Hon skriver om sorgen och rädslan, men också om glädjen och en rejäl 

kämpaglöd om att övervinna sjukdomen. För Karin är det viktigt att njuta av livet, trots är det 

ställs på sin ända.   

Jag vill leva är en självbiografi skriven av Monica som berättar om sin resa med bröstcancer 

mitt i livet med familj och barn. Hon skriver om alla tankar kring att operera bort en del av sig 

själv, samt hur hela hennes identitet förändras i samband med bröstcancern. 

Kul med cancer: hur man tar sig igenom bröstcancer är en självbiografi där Monika på ett 

humoristiskt och ärligt sätt berättar som sina erfarenheter kring bröstcancer och hur hennes liv 

påverkades av sjukdomen när hon drabbades endast 41 år gammal.  Hur hon istället för att bryta 

ihop och ge upp, blir stark och får en otrolig livslust. 

När du blir “flintis” kan pappa köra mig till fritids då? handlar om den levnadsglada Annelie, 

39 år, som en dag känner något varmt och hårt under armen. Efter månader av förnekelse 

undersöker hon sig till slut och får beskedet bröstcancer. Med en enorm kämpaglöd och 

beslutsamhet bestämmer sig för att överleva sjukdomen. Vi får följa henne genom tankar, 

känslor, behandlingar och återfall. 

Rosa boken: 10 berättelser om bröstcancer är en antologi där vi får följa 10 personer som på 

ett eller annat sätt har erfarit bröstcancer. Här får vi följa bland annat Elisabeth som 41 år 

gammal drabbas av hormonell bröstcancer och som beskriver hur tufft det är att leva med ett 

dödshot över sig. Vi får också läsa om Linda, som 34 år gammal drabbas av bröstcancer vilket 

tar ifrån henne all kontroll över sitt liv. Dock belyser hon hur cancern har format henne till en 

bättre människa, och att den är både det värsta och bästa som hänt i hennes liv. 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Sammanställning av teman: 

 

Meningsenheter 

  

Kondenserad 

meningsenhet 

  

Tema/Resultatrubrik 

”Knölen är alltså 10mm. Jag vill 

skrika. Efter ytterligare ett par 

minuter är undersökningen slut. Jag 

sätter mig upp, och nu tittar doktorn 

på mig. Han pratar faktiskt med 

mig. Han säger att det enda han kan 

säga är att det är någonting. Vad vet 

han inte. Men det är inte bara 

vätska.” 

(Wachtmeister, 1997, s.23) 

En beskrivande oro över 

förändringar i bröstet. 

Lever i en tid fylld av 

rädsla på grund av 

ovetskap om vad som 

väntas av framtiden. 

En tid av ovisshet 

”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.” 

(Andersson, 2004, s.15) 

Ilska över sjukdomen 

väcker en kämpaglöd att 

övervinna sjukdomen. Inte 

låta sig besegras utan 

kamp. 

En vilja att överleva 



 

 

”Fan, jag vill bort från det här nu. 

Orkar inte. Vill inte. Vill bara bort. 

Har gråtit nu på morgonen. Är så 

inihelvete jävla trött på det här. 

Känns som en dag när jag inte har 

lust att hålla uppe någon 

kämpaglöd. Vill bara ligga ner och 

tycka att livet är förjävligt.” 

(Björkegren Jones, 2014, s.102) 

Livet känns hopplöst och 

ledsamt. Vill bara bort 

från allt då behandlingen 

har en negativ påverkan 

på livsglädjen.    

En påfrestande 

behandling 

”Under åren har solen varit med 

mig vid alla viktiga tillfällen. När 

jag har åkt till sjukhuset för att få 

behandling eller besked så har jag 

alltid haft solen med mig. Även om 

väderkartan visade helmulet och 

regn över hela landet så sprack 

molnen upp när jag närmade mig 

sjukhuset. Denna sol stärkte oss 

enormt varje gång.” 

(Andersson, 2004, s.27) 

Oförklarliga tecken som 

upplevs och uppfattas vid 

specifika situationer som 

behandlingstillfällen. 

 

 

 

 

Hoppfulla tecken 

”Vännerna blev min största 

trygghet. De fanns bara där, alldeles 

självklart redan från början. De 

fanns, de stöttade och framförallt, de 

lyssnade. Om och om igen fick jag 

berätta om mina upplevelser, om 

min rädsla, om mina tvivel och min 

ångest inför cellgiftsbehandlingen 

och min sjukdom. Jag fick berätta 

och berätta. Ett bättre sätt att 

bearbeta alla upplevelser kunde jag 

knappast ha fått.” 

(Wachtmeister, 1997, s.97) 

Upplevd trygghet genom 

stöttande vänner. Kunde 

ventilera känslor om 

sjukdomen och bearbeta 

den tillsammans med 

dem. 

Stöd och inverkan 



 

 

”Det visste jag inte då, men jag är 

inte densamma sedan jag fick 

bröstcancer. Det finns absolut ett 

före och ett efter. Om jag hårdrar, 

så kan jag faktiskt beskriva 

sjukdomen både som det värsta och 

det bästa som hänt mig. Jag hade 

velat slippa cancern, men jag tror 

ändå att den har gjort mig till en 

bättre människa.” 

(Olofsson, 2012, s.82) 

Nytt tankesätt gällande 

livet. Sjukdomen har 

förändrat självbild och 

blivit en bättre 

medmänniska. 

En förändrad livssyn 

”I Maspalomasöknen slängde jag av 

mig kläderna och lät Anneli 

fotografera mig naken. Jag lät solen 

smeka ärret. Jag rullade mig i den 

varma sanden. Ett år efter avslutad 

behandling har jag hittat tillbaka till 

kärleken till min kropp. Kanske har 

jag lärt mig att älska också 

skevheten i min kropp. Jag är en 

amason nu. Hon som skar bort sitt 

bröst för att kunna bära fler pilar på 

sin rygg. Hon som krigar.” 

(Björkegren Jones, 2014, s-236-237) 

Nytt tankesätt vad gäller 

sin egen kropp. Ärren på 

kroppen symboliserar 

överlevnad och skäms inte 

längre över den. 

En förändrad kropp 

  

 

 

 


