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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor i 

Sverige. Delaktighet upplevs som en central del för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en 

personcentrerad vård som främjar hälsa och lindrar lidande och detta är av vikt då 

bröstcancerbehandlingen medför negativa konsekvenser på det fysiska och psykiska 

måendet. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa kvinnors erfarenhet av att drabbas av 

bröstcancer. Metod: En kvalitativ innehållsanalys har använts. Sex självbiografier har 

analyserats. Resultat: Emotionella processer i form av rädsla, oro och sorg skapas vid en 

bröstcancerdiagnos. Kvinnorna tvingas leva i ovisshet och de upplever att det är viktigt att 

erbjudas delaktighet och information. Det fysiska yttre påverkas. En acceptans skapas för att 

acceptera sin cancer och dess konsekvenser. Vid friskförklaring kommer alltid en rädsla för 

återfall att vara närvarande. Diskussion: Det är av vikt att sjuksköterskan är medveten om 

de förändring som förekommer och påverkar kvinnans livssammanhang samt det fysiska och 

psykiska måendet. Är sjuksköterskan medveten om dessa aspekter ökar det möjligheten till 

en personcentrerad vård. Konklusion: Att drabbas av bröstcancer är en livsomvälvande 

erfarenhet. Sjuksköterskan kan erbjuda den bröstcancerdrabbade kvinnan delaktighet och 

finnas som stöd genom att erbjuda en trygg och personcentrerad vård. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer in Sweden affecting 

women. Participation is seen as a key element for the nurse to be able to offer a person-

centered care that promotes health and relieves suffering which is important in breast cancer 

treatment because of its negative consequences for the physical and mental health. Aim: The 

aim of this study is to highlight women’s experience of breast cancer. Method: A qualitative 

content analysis has been used. Six autobiographies have been analyzed. Result: Emotional 

processes such as fear, worry and sadness are created by a breast cancer diagnosis. Women 

are forced to live in uncertainty. They feel that it is important to be offered participation and 

information. The physical appearance is affected. Acceptance is created to accept breast 

cancer and its consequences. When declared healthy, a fear of relapse will always be present. 

Discussion: It is important that the nurse is aware of the changes that occur and affect the 

woman's life context as well as the physical and mental feelings. If the nurse is aware of 

these aspects, it increases the possibility of a person-centered care. Conclusion: Suffering 

from breast cancer is a life-changing experience. The nurse can offer the breast cancer-

affected woman participation and be supportive by providing safe and person-centered care. 
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INLEDNING 

År 2016 diagnostiserades 7558 kvinnor i Sverige med bröstcancer och är därför idag den 

vanligaste typen av cancer som drabbar kvinnor i landet (Socialstyrelsen, 2018). I samband 

med en fastställd diagnos skapas emotionella processer i form av rädsla, oro och sorg hos 

kvinnan. Att drabbas av bröstcancer kan innebära att leva i ovisshet då det inte är helt 

självklart vad framtiden kommer medföra. Överlevnadsprognosen har förbättrats de senaste 

årtionden då cancerformen kan upptäckas i ett tidigare skede och diagnosen snabbare 

fastställs. Trots detta skapar diagnosen och dess behandling ett lidande. Det är vanligt 

förekommande att sjuksköterskan kommer i kontakt med bröstcancerdrabbade kvinnor inom 

olika områden i vården. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan är medveten om den 

process som de bröstcancerdrabbade kvinnorna genomgår för att kunna skapa en helhetssyn 

där en personcentrerad vård kan erbjudas. Vi har därför valt att fokusera på kvinnans 

erfarenheter av att drabbas av bröstcancer i denna studie.  

BAKGRUND 

Bröstcancer – patofysiologi 

Bröstcancer innebär att det finns malignitet i bröstens vävnad, främst i bröstkörtelns 

mjölkgångar eller mjölkkörtlar (Klevos, Ezuddin, Vinyard, Ghaddar, Gort, Almuna, Abisch 

& Welsh, 2017). Detta är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor i Sverige 

och är vanligast förekommande efter 50 års ålder. Orsaker till att bröstcancer uppstår beror 

på olika faktorer i samspel som exempelvis livsstil, arvsanlag samt en hormonell påverkan 

på bröstkörtlarna (Socialstyrelsen, 2018). Bröstcancer kan vara ärftligt ifall kvinnan bär på 

bröstcancergener som benämns BRCA1 och BRCA2. Detta innebär att det har skett en 

mutation i någon av dessa gener och bröstcancer kan då ärvas från både modern och faderns 

sida (Schlichting, 2011). 

Symtom 

Symtom vid bröstcancer är varierande beroende på tumörens hastighet i tillväxt samt 

utveckling. Tumörens storlek samt eventuell spridning till lymfkörtlar eller närliggande 

vävnad är även av betydelse (Schlichting, 2011). Det vanligaste symtomet vid bröstcancer 

är en knöl i bröstet eller armhålan som oftast upplevs hård men oöm (Socialstyrelsen, 2018). 

Lokalisationen och storleken på tumören är avgörande för att den ska kunna palperas 

(Ericsson & Ericsson, 2013). Vid kliniska undersökningar kan en indragen bröstvårta 

noteras. Sekret i form av blod från bröstvårtan eller eventuella hudförändringar som 

exempelvis rodnad, eksem och indragningar kan vara indikationer på bröstcancer. Kvinnor 

kan även göra en egenundersökning som innebär att självmant upptäcka förändringar genom 

att regelbundet palpera och undersöka brösten (Schlichting, 2011). 
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Diagnos och behandling 

En mammografiscreening är en undersökning som erbjuds alla kvinnor från 40 års ålder i 

Sverige. Detta är ett effektivt sätt att upptäcka eventuella tumörer, fastställa en diagnos och 

påbörja behandling (Klevos et al., 2017). Vid förekomst av förändring utförs en så kallad 

trippeldiagnostik på kvinnan som innefattar en klinisk undersökning där inspektion och 

palpation av bröstet sker, mammografi eller ultraljud genomförs samt att det tas vävnadsprov 

(Socialstyrelsen, 2018). Om något avvikande påvisats eller om mammografin är svårbedömd 

kompletteras utredningen med en magnetresonanstomografi (MR) (Klevos et al., 2017).  

Behandlingsformerna vid bröstcancer är främst kirurgisk behandling. Det görs en 

bröstbevarande operation eller en mastektomi som innebär att hela bröstet avlägsnas. 

Bröstbevarande kirurgi görs genom ett snitt i armhålan och tumören aktivt tas bort. Det är 

vanligt förekommande att kvinnan efter kirurgin erhåller strålbehandling. Detta görs för att 

minimera risken för spridning till lymfkörtlar i armhålan. Vid en mastektomi avlägsnas hela 

bröstet och strålbehandling är då oftast inte aktuellt i efterhand. Chansen för överlevnad 

anses vara lika god oavsett ifall kvinnan genomgår bröstbevarande kirurgi med efterföljande 

strålbehandling som vid en mastektomi (Socialstyrelsen, 2018). Tumörens egenskap är det 

som styr vad för slags cytostatika som skall ges. Tre kurer med olika egenskaper ges i 

huvudsak som effektivt skall verka tillsammans. Kontroller efter operation så som 

mammografiscreening tillämpas mer frekvent främst för att notera eventuella återfall. Detta 

för att upptäcka det i tid och sätta in eventuell behandling (Schlichting, 2011). 

Kvinnans erfarenhet - att leva med bröstcancer 

Tidigare forskning visar att cancerbesked är en traumatisk livsupplevelse som medför 

komplexa emotionella processer för kvinnan då det är ett hot mot den drabbades liv. Detta 

utlöser en psykisk stress och ovisshet inför framtiden då diagnosen anses innebära lidande 

och en eventuell död (Inan, Günüsen & Ustün, 2016). Plötsligt hotas kvinnans 

livssammanhang och detta kommer att påverka kvinnans hälsa och livskvalité (Hahlweg, 

Witzel, Müller, Elwyn, Durand & Scholl, 2019). Diagnosen medför en stor osäkerhet 

gällande framtiden, sjukdom, behandling och hur sociala relationer kommer att förändras. 

Osäkerheten gällande sjukdomen i sig relateras till ovissheten om förväntad livslängd, ifall 

det finns chans för överlevnad, risk för spridning och tvetydigheter om sjukdomens 

innebörd. Behandlingsrelaterad osäkerhet relateras till att den behandling som är insatt 

faktiskt fungerar. Det är vanligt att i samband med behandling uppleva smärta men detta 

upplevs inte lika påfrestande som den psykiska ovissheten gällande ifall behandlingen 

fungerar eller inte. Kvinnor diagnostiserade med bröstcancer påvisar ofta ett undvikande 

beteende gentemot sin diagnos. De ville gärna distansera sig från sjukdomen eftersom den 

upplevdes svårhanterlig (Inan et al., 2016). 
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Kvinnans delaktighet i sin bröstcancervård 

Begreppet delaktighet innebär att kvinnan involveras, medverkar och engageras i sin 

vårdprocess. Delaktighet har som utgångspunkt att främja en god vård. När kvinnan 

engageras skapas en god hälsa samt ett gott välbefinnande och det bidrar till ett 

helhetsperspektiv av kvinnan. Att vårda med livsvärlden som grund innebär att kvinnans 

livssituation och autonomi bejakas (Arman, Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

Då det finns flertalet behandlingsstrategier för diagnosen är det av vikt att vårdpersonal 

tillsammans med kvinnan enas om vilken som passar bäst. Detta för att skapa en 

individanpassad cancervård där kvinnans delaktighet främjas. På så vis kan även den 

negativa påverkan på kvinnans hälsa och livskvalité minimeras eftersom kvinnans 

upplevelser och vilja beaktas i den mån det går (Hahlweg et al., 2019). Forskning visar att 

kvinnor som tillåts vara engagerande och medverkar i beslut kring sin cancervård i större 

utsträckning fullföljer sin behandling och även upplever en bättre livskvalité. 43 - 89% av 

alla kvinnor önskar att vara delaktiga och samarbeta med vårdpersonal gällande sin 

cancervård. Dock påvisas det att cirka 40 % av kvinnorna inte upplever att de får möjlighet 

att medverka och vara engagerade i sin cancervård. Detta resulterar i att kvinnan känner 

ångest, får en försämrad livskvalité och minskad belåtenhet med behandlingen (Hillyer, 

Hershman, Kushi, Lamerato, Ambrosone, Bovbjerg, Mandelblatt, Rana & Neugut, 2013). 

Vårdpersonalens inställning och attityd har stor påverkan på kvinnan. Är vårdpersonal 

positivt inställd till denna process bidrar det till att kvinnan upplever en vilja till att kämpa 

samt får goda upplevelser av en trevlig personal mitt i sin process (Klevos et al., 2017). Vård 

och omsorg av dessa kvinnor skall vara personcentrerad och i högsta möjliga mån baserat 

på deras önskemål och behov (Nyholm, Halvorsen, Mygrind, Christensen & Kristiansen, 

2018). 

Kvinnans hantering av sin diagnos 

För att skapa en fungerande vardag trots bröstcancerdiagnos använder sig kvinnan av olika 

strategier för att hantera de emotioner som uppstår. Det är individuellt hur kvinnan hanterar 

detta och olika strategier kan exempelvis vara att ta det steg för steg, att fortsätta som tidigare 

innan diagnosen, njuta av livet och leva i nuet, försöka hantera de känslor som uppkommer, 

förbereda sig på det värsta eller att fokusera på det positiva. Det vanligaste är att ta det steg 

för steg då kvinnan inte riskerar att bli överväldigad av skrämmande känslor och tankar som 

kan uppstå. Det är viktigt att kvinnan i slutändan erhåller all relevant information gällande 

sitt sjukdomstillstånd och att kvinnan får ta del av denna information i den takt som hon själv 

kan hantera, steg för steg (Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010).  

Vid behandling kan biverkningar förekomma som påverkar kvinnors utseende som 

exempelvis håravfall, förlust av ögonbryn och ögonfransar, eventuell mastektomi av bröst 

och viktökning på grund av svullnad. Detta beskrivs som en förlust av kontroll och mycket 

psykiskt påfrestande för kvinnan (Williams & Jeanetta, 2015). För att hantera detta används 

de tidigare nämnda strategierna (Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). Trots att kvinnor i 

stor utsträckning idag överlever sin cancerdiagnos och senare kan anses som friska kvarstår 
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en rädsla för återfall och svårigheter i att våga acceptera sitt friska tillstånd. Det är därför 

viktigt att efter friskförklaring använda sig utav de strategier som Drageset, Lindstrom och 

Underlid (2010) har nämnt. Detta för att hantera de känslor som fortsatt kan förekomma 

(Inan & Üstün, 2019).   

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskan har en avgörande roll i kvinnans omvårdnad och kan därmed påverka 

kvinnans inställning till behandling. Då kvinnan tenderar att spendera mycket tid på sjukhus 

krävs en nära kontakt med sjuksköterskan och det är viktigt med god kommunikation och 

följsamhet gentemot kvinnans vilja och livssammanhang för att skapa förutsättningar för en 

god omvårdnadsrelation. Detta kan resultera i att sjuksköterskan tillhandahåller en 

emotionell och psykisk styrka för kvinnan. Sjuksköterskans roll är grundläggande för att 

skapa och upprätthålla en adekvat omvårdnad för kvinnan (Klevos et al., 2017). Kvinnan bör 

vara driven och aktiv i sin vård för att sjuksköterskan ska kunna utöva en individanpassad 

cancervård. På grund av tid-och personalbrist försvåras möjligheten för kvinnan att få en 

fullgod vård. Sjuksköterskans kompetens samt längd av arbetserfarenhet inom 

bröstcancervård är av vikt för ett bra omhändertagande. Sjuksköterskan skall även ha 

erfarenhet i möten och vid kommunikation av sårbara kvinnor som fått denna diagnos 

(Nyholm et al., 2018). 

Hälsa 

Kvinnor är medvetna om de negativa biverkningar som bröstcancer medför. Trots detta 

väljer kvinnorna att fokusera på sin hälsa och sitt välbefinnande. Hälsa beskrivs för många 

som de saker i vardagen som annars tas för givet, exempelvis kunna gå ut på en promenad 

med sin man (Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). Hälsa kan ses ur flertalet olika 

perspektiv och det är oftast först när hälsan hotas som de flesta börjar reflektera kring den. 

Ordet kan betyda och tolkas individuellt för varje individ och det är först när en individ inser 

att hälsan inte kan tas för given som den blir uppmärksammad. Hälsa kan ses som teoretisk 

eller ur en vårdvetenskaplig hälsobild. Den teoretiska uppfattningen innebär att individen 

endast ses som en biologisk varelse där hälsa och ohälsa värderas utefter kroppens förmåga 

eller sjukdom. En vårdvetenskaplig hälsobild fokuserar däremot på individens hälsa och 

lidande istället för eventuell förekomst av sjukdom. Då sjuksköterskan har det tydliga syftet 

att lindra lidande och främja hälsa är detta ett patientfrämjande perspektiv som passar in med 

en vårdvetenskaplig hälsobild. Hälsa är ett tillstånd där sundhet, friskhet och välbefinnande 

värderas och inte närvaro eller frånvaro av sjukdom (Wiklund, 2003). 

Lidande 

Patient som begrepp betyder ursprungligen “den lidande”. Så fort en individ tar kontakt med 

hälso-och sjukvården inbegrips denne som en patient. Att leva innebär tidvis även lidande 

och varje individs lidande är unikt. Lidandet beskrivs som en kamp mellan det onda och det 

goda. Orden lidande har i dagligt bruk flertalet synonymer såsom exempelvis sjukdom, 
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ångest och smärta. Det är alla uttryck av lidande som sätts i olika samband när individer 

brukar och upplever dem. Att lida anses vara ett tillstånd som upplevs ont eller negativt som 

individen tvingas leva med. Lidandet finns därför i sjukvården. Det är när individen har ett 

lidande som den blir en patient. För att kunna lindra lidande och istället nå ett positivt resultat 

behövs det att patienten får bekräftelse för sitt lidande av en annan individ. Denna bekräftelse 

skapas genom att vara närvarande, skapa tid och ett förtroende. Lidande kan delas in i tre 

olika delar, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande uppkommer då 

ohälsa, lidande och sjukdom påverkar hela patientens livssituation och existens. Ett 

sjukdomslidande skapas när sjukdom och behandling orsakar ett lidande för patienten. 

Vårdlidande för patienten kan skapas av vårdpersonal till följd av otillräcklig vård, 

behandling eller omvårdnad (Eriksson, 1994). Kvinnor som drabbats av bröstcancer 

upplever att det är av vikt att få uttrycka sitt lidande i form av att gråt och känna sig ledsen. 

Dessa känslor upplevs som någonting som kroppen måste bli av med. Att tillåtas att uttrycka 

sina känslor upplevs som en tillfredsställelse (Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Tidigare forskning har 

visat att diagnosen har en betydande negativ påverkan på kvinnans liv. Oro, ångest och rädsla 

uppkommer då ovissheten är stor gällande framtiden. Lång kontakt med sjukvården och stöd 

av vårdpersonal krävs vid diagnos, behandling och eftervård. På grund av kirurgiska 

behandlingar får kvinnor även en förändrad kroppsbild vilket resulterar i ett livslidande och 

ångest. Detta är därför ett viktigt område att belysa då kvinnor drabbade av bröstcancer 

upplever ett lidande och är i behov av stort stöd av sjuksköterskan under denna långa 

vårdprocess. Denna kunskap kan skapa möjligheter för sjuksköterskan genom att öka 

förståelsen för kvinnan och vara ett stöd i de emotionella och psykiska processer som skapas. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa kvinnors erfarenhet av att drabbas av bröstcancer.  
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METOD 

En kvalitativ ansats fokuserar på subjektiva erfarenheter och upplevelser som kan yttras i 

exempelvis självbiografiska böcker, intervjuer och observationer (Dahlborg Lyckhage, 

2017). Den kvalitativa ansatsen används som ett sätt att komma nära individen och dess 

berättelse (Kjellström, 2017). Vid granskning och tolkning av självbiografiska böcker kan 

en kvalitativ innehållsanalys användas för att enklare tolka innehållet i texten som undersöks. 

Detta baseras på erfarenhetskunskap. Analysen av texten ses som en process där olika 

kategorier och underkategorier identifieras för att sedan sammanfatta innehållet till större 

innehållsrika grupper. En induktiv ansats är ett förutsättningslöst granskande av de 

erfarenheter och upplevelser som beskrivs. De självbiografiska böckerna har tolkats utifrån 

en manifest innehållsanalys. Ett manifest innehåll innebär att texten på en beskrivande nivå 

påvisar det synliga och uppenbara (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). För att 

förutsättningslöst besvara studiens syfte har självbiografier granskats enligt ovan nämnda 

kvalitativa metoder. Detta för att belysa kvinnors erfarenhet av bröstcancer och den påverkan 

som sjukdomen medför till deras liv och vardag. 

Urval 

För att tydligt besvara syftet till studien valdes passande självbiografier till ämnet. 

Inklusionskriterier som berörts var självbiografier skrivna av kvinnor som diagnostiserats 

med bröstcancer. Dessa självbiografier beskriver kvinnornas erfarenheter av diagnosticering 

och behandling som bröstcancer medför samt tiden efter friskförklaring. Kvinnornas ålder 

och deras lokalisation i Sverige beaktades inte vid val av självbiografier. För att minimera 

risken för tolkningsfel eller fel vid eventuell översättning valdes böcker skrivna på svenska. 

Självbiografierna är skrivna mellan år 1996 – 2016.  Som exklusionskriterier valdes anhöriga 

och familjens erfarenheter och perspektiv. 

Datainsamling 

För att finna relevanta självbiografier användes Skövde Kommuns stadsbibliotek. Där 

användes bibliotekets digitala sökprogram för att få fram litteratur relaterade till ämnet. 

Sökordet “bröstcancer” användes och de var skrivna under perioden år 1996 - 2019. 

Sökningen begränsades även till självbiografier skrivna på svenska. Detta gav 54 titlar men 

21 sammanfattningar av självbiografier lästes. Slutligen valdes och användes sex stycken 

självbiografier som ansågs vara relevanta till syftet (se bilaga 1). Självbiografier användes 

som grund till informationsinsamling för att besvara studiens syfte. Detta krävde en 

noggrann och kritisk bedömning av varje informationskälla. För att medvetet granska 

självbiografierna användes Segestens (2017) granskningsmall (se bilaga 2). Varje 

självbiografisk bok granskades utifrån dessa frågor. Detta för att tydliggöra och identifiera 

författarna till självbiografiernas bakgrund, kunskap, mål och ämnesområde.  
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Självbiografier 

När du blir “flintis” kan pappa köra mig till fritids då? av Anneli Andersson (2004). 

Författaren beskriver hur livet gör en vändning när hon diagnostiseras med bröstcancer. 

Sjukhusvistelser, oro och rädsla tar plötsligt upp en stor del av hennes vardag. Trots detta 

vägrar hon ge upp kampen mot cancern trots att hon får ett återfall. Med en positiv inställning 

och en fantastisk familj som stöd ser hon ljuset i tunneln. 

Alla andra dagar - en cancerpratares historia med perspektiv av Anette Brodén (2016). 

Anette har sedan långt tillbaka varit varse om att en ärftlig mutation som drastiskt ökar risken 

för bröst- och äggstockscancer funnits i släkten. Hon gör förebyggande operation för att 

minska risken men drabbas trots detta av bröstcancer år 2006. I boken beskriver hon de tvära 

kast som en cancerdiagnos ger upphov till och de tankar och känslor som detta väcker. Efter 

diagnosen är satt börjar en lång resa mot ett cancerfritt liv. 240 sidor. 

Jag vill fan leva av Karin Björkegren Jones (2014). Sommaren år 2012 drabbas Karin av en 

inflammatorisk bröstcancer. Hon beskriver hur allting vänds plötsligt upp och ned i samband 

med sin diagnos och de tankar och känslor som detta medför. I ett försök att hantera 

diagnosen på egen hand utöver sjukhusvistelserna börjar hon även äta antiinflammatorisk 

mat, yoga och fokusera på sitt mindset. 237 sidor. 

Bara mitt bröst av Agneta Ullenius (1996). Att drabbas av cancer skapar en ovisshet för vad 

som komma skall. När Agneta fick sin diagnos letade hon överallt efter andra som gått 

igenom samma och sedan förmedlat detta. Hon tyckte det var svårt att hitta och bestämde 

sig därför att ta saken i egna händer. Boken handlar om Agnetas resa för att besegra cancer 

men även hennes försök att öka kunskapen kring ämnet. 202 sidor. 

Bröstresan av Ulrika Palmcrantz (2011). Efter en mammografiundersökning upptäcker 

personalen att Ulrika drabbats av bröstcancer. Sjukhusvistelser och återbesök blir en vardag 

i Ulrikas liv. Den eviga kampen mot att besegra bröstcancern tar fart och hon inser att trots 

förlust av både bröst och hår skall hon fixa detta till vilket pris som helst. 142 sidor. 

En hel jävla bok om cancer av Charlotta Lindgren (2016). Plötsligt drabbas Charlotta av 

bland annat bröstcancer och påbörjar en resa hon aldrig trodde hon skulle börja. Hon 

beskriver i sin bok hur cancern tar över hennes kropp och själ samt rädslan och ångest över 

allt som sker. Sju långa månader höll Charlotta på med cellgiftsbehandlingar och strålning 

och därefter tog livet en vändning till det positiva. 238 sidor. 

Analys 

Självbiografierna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Vid en kvalitativ 

innehållsanalys används meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, kategorier 

och teman för att analysera det självbiografiska innehållet. En meningsenhet är en bärande 

del av texten och en kondenserad mening innefattar en förkortning av texten som gör den 
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mer lätthanterlig utan att något relevant försvinner. En kod är en etikett som beskriver 

meningsenheter kort och koncist. Detta för att finna det centrala i varje utvald mening. En 

kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll där en kategori har en högre 

abstraktionsnivå än underkategorier. Ett tema är ett sätt att knyta samman kategorierna till 

en större enhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Se i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess.   

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema  

Då och då 

kommer det 

över mig en 

gigantisk våg 

av ångest och 

självömkan. 

Det är inte 

tanken på 

själva döden 

som skrämmer 

mig… Men jag 

vill inte dö 

innan jag levt! 

Vill inte dö 

innan jag levt 

Leva 

innan 

döden  

Upplevd ångest Att leva i 

ovisshet 

Osäkerhet 

Samtliga självbiografier lästes för att se vilka som ansågs relevanta till syftet. Innehåll som 

ansågs relevant markerades i böckerna med färgmarkeringar för att senare enklare gå tillbaka 

till aktuella meningsenheter. Dessa markeringar av meningsenheter sammanfattades till 

kondenserade meningar och sedan även till koder som beskriver meningens innebörd. Efter 

sammanfattning av koder och meningar skapades kategorier och underkategorier beroende 

på hur ofta förekommande tillsammans med dess relevans ett ord eller en mening var i de 

olika självbiografierna. Underkategorierna tillsammans med kategorierna skapade teman 

som belyser helhet av innehållet. Dessa användes för att besvara syftet i resultatdelen. 

Analysprocessen är redovisad i bilaga 3. 

Etiska överväganden 

För att uppfylla forskningsetiska riktlinjer finns det fyra huvudkrav som bör följas; 

samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Att ha denna 

form av riktlinjer är viktigt då samhället och dess medlemmar har rättigheten att vara 

medvetna om att forskning bedrivs (Kjellström, 2017). Självbiografierna valda till studien 

har dess författare själva valt att publicera som offentlig handling för allmänheten och då 

även gjort ett aktivt val att dela med sig av sina upplevda erfarenheter. Det var därför inte 

aktuellt att fråga författarna om samtycke eller ge information om användning av deras 

självbiografier. Det är viktigt att litteraturbedömningen skedde på ett riktigt sätt för att 

respektera kvinnorna och deras verk. Risken med att använda sig av självbiografier i en 

studie kan vara att författarna upplever att de blivit missförstådda av den tolkning som skrivs. 
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För att undvika detta har innehållet i självbiografierna studerats enskilt av studiens författare 

innan de gemensamt försökt skapa ett neutralt synsätt på självbiografins innehåll. De 

insamlade uppgifter som använts tillämpas endast till denna studie och därför har dess 

författare beaktat nyttjandekravet. 
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RESULTAT 

Ur datamaterialet som analyserats har slutligen fyra kategorier och åtta underkategorier 

skapats som anses belysa kvinnors erfarenhet av att drabbas av bröstcancer. Dessa kategorier 

och underkategorier redovisas nedan i tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att leva i ovisshet 

Ett bröstcancerbesked kommer ofta som en chock och plötsligt tvingas kvinnorna leva i en 

konstant ovisshet. Detta beskrivs som en central del för kvinnorna och det blir svårt att skapa 

en fungerande vardag då livssammanhang och livssituation förändras drastiskt. Kvinnornas 

ovisshet gällande sina överlevnadschanser som bröstcancerdiagnosen medför skapar en stor 

rädsla. Oro, ilska och ångest är känslor som de bröstcancerdrabbade kvinnorna beskriver. 

Sjukhusbesök och påfrestande behandlingar medför att måendet blir oförutsägbart. Smärta 

beskrivs som en bidragande faktor till det försämrade tillståndet. 

Upplevd ångest  

Att drabbas av bröstcancer skapar en ångest då livet plötsligt förändras. Kvinnorna tvingas 

leva i nuet eftersom framtiden är oviss. Den livssituation och det livssammanhang som i 

vanliga fall tagits för givet blir något som inte längre kan ses som en självklarhet. En 

bröstcancerdiagnos kan innebära flertalet olika behandlingsstrategier. Då 

överlevnadschanserna varierar blir döden plötsligt en stor del av kvinnornas ångestfyllda 

tankar och tar mycket energi i vardagen. “Då och då kommer det över mig en gigantisk våg 

av ångest och självömkan. Det är inte tanken på själva döden som skrämmer mig… Men jag 

Kategori 

 

Att leva i ovisshet     

 

Varierad vilja till delaktighet 

 

 

Upplevelsen av förändring  

 

Osäker framtid          

                                                         

 

Underkategori  

Upplevd ångest  

Oförutsägbar vardag  

Behov av information  

Sjuksköterskans betydelse  

Förändrad kroppsuppfattning  

Acceptera och leva med bröstcancer 

Rädsla för återfall  

Uppskatta livet 
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vill inte dö innan jag levt!” (Ullenius, 1996, s. 44). Kvinnorna upplever inte alltid att det är 

själva döden som känns hotande utan att det snarare är tankarna kring vad som ännu inte har 

hunnits upplevas i livet. De beskriver en ångest över hur döden riskerar att ta deras tid från 

en framtid tillsammans med familj och närstående.  

Förutom dödsångesten är även smärtan som bröstcancern medför en ångestladdad del av den 

nya vardagen. Kvinnorna är ovetande efter pågående behandlingstillfällen hur kroppen 

kommer reagera, kännas och påverkas. “... förutom att jag vaknade varje halvtimme hela 

natten av värken i kroppen... Fan, det här är ingen lek. Cellgifterna är ingen lek. Men det 

ENDA jag just nu kan lita på som ska döda cancern i min kropp” (Björkegren Jones, 2014, 

s. 84). Samtidigt som det är bröstcancerdiagnosen och dess behandling som skapar ångest 

hade frånvaro av behandling upplevts som ännu mer ångestfyllt.  

Oförutsägbar vardag 

En bröstcancerdiagnos kommer oftast som en chock och det är svårt att veta hur ens 

reaktioner uppvisas. När en bröstcancerdiagnos har satts ska det fort påbörjas en behandling. 

Detta blir omtumlande med många sjukhusbesök, undersökningar, behandlingar och dess 

biverkningar som påverkar samt begränsar den vardag kvinnorna tidigare haft. Plötsligt 

måste kvinnorna ta hänsyn till sitt psykiska och fysiska mående i ny utsträckning än vad de 

tidigare tvingats till. Känslor som ilska och förtvivlan uppkommer och de försöker komma 

till insikt med varför just de har drabbats av bröstcancer.  

Brodén (2016) skriver:  

Vi har många tankar kring allt runt cancer, men det enda som är helt säkert är att det 

inte blir som vi tror. Oavsett om vi får tid att vänja oss vid cancertanken, eller bara 

ramlar brutalt in, kommer känslorna och humöret växla och förändras. De ändras 

dessutom mycket snabbare än förväntat (s. 122). 

Att vid start av cancerbehandlingen inte veta hur den kommer att fortgå och vilka 

behandlingsformer som kommer vara aktuella anses ansträngande. Det upplevs svårt att 

anpassa sin vardag när kvinnorna är ovetandes om hur behandlingen kommer urarta sig. Det 

tar energi att tvingas göra plats för nya intryck och upplevelser som kvinnorna inte hade 

räknat med att behöva erfara. Dessa nya livserfarenheter medför olika känslor då det bidrar 

till en instabilitet mellan hopp och förtvivlan.  

Varierad vilja till delaktighet 

Kvinnorna beskriver att behovet av information angående sin cancerdiagnos och behandling 

varierar. Somliga vill vara delaktiga och informerade medan andra beskriver en stor ovilja 

och rädsla gentemot detta. Sjuksköterskan finns som ett stöd till den cancerdrabbade och 

skapar upplevelsen av en tryggare och mer personcentrerad vård. Genom en kontinuerlig 
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kontakt som fortgår under en längre tid av de cancerdrabbade kvinnornas vårdförlopp skapas 

en tillitsfull relation. 

Behov av information  

Kvinnor reagerar alla annorlunda vid ett bröstcancerbesked. Plötsligt blir det en stor mängd 

information att bearbeta om ett ämne som de flesta tidigare inte behövt reflektera kring. En 

del upplever viljan att få reda på så mycket som möjligt gällande sin nyupptäckta bröstcancer 

medan andra vill ha så lite information som möjligt. “Jag läser snabbt, slukande. Vill bara 

inhämta ännu mer, veta mer… Ingen av de skänker mig någon som helst tröst. Ingen av dem 

ger mig svar på alla mina frågor!” (Ullenius, 1996, s.19). Vid fastställandet av en 

bröstcancerdiagnos upplever kvinnorna oro och vilsenhet. Det uppkommer många frågor 

som kan vara svåra att besvara. För att finna stöd och kunskap i denna svåra situation vänder 

sig en del till fakta, statistik och områdeskunniga individer. Detta för att finna stöttning och 

trygghet gällande vad det är de går igenom. “Vill veta, ändå inte för det är läskigt när man 

läser om det, fast jo, jag vill veta. Allt!” (Palmcrantz, 2011, s. 53). Genom att öka sin 

förståelse för situationen kan en ökad insikt i det nya livssammanhanget skapas. Kvinnorna 

får chansen att mentalt förbereda sig för den nya vardagen som bröstcancerdiagnosen 

medför.  

Det är dock inte en självklarhet att de drabbade kvinnorna är i behov av information gällande 

sin bröstcancerdiagnos. Kvinnorna kan uppleva en ökad känsla av rädsla i samband med att 

de delges en för stor mängd information gällande sin bröstcancerdiagnos än vad de 

egentligen vill veta. Det beskrivs hur informationen kan leda till en känsla av maktlöshet och 

att de finner situationen icke hanterbar och skrämmande. Kvinnorna väljer att undvika 

information i hopp om att minska oro och rädsla inför de kommande livsförändringar som 

bröstcancerdiagnosen medför. 

Lindgren (2016) skriver: 

Den här nya världen med nya saker att förstå skrämde mig. Jag tog ett beslut där och 

då. Jag ville inte veta mer! Nu var det som det var och jag satte mitt liv i händerna på 

sjukvården. Jag ville inte veta mina procentuella chanser att klara mig! (s. 31). 

Sjuksköterskans betydelse 

Kvinnorna beskriver tydligt hur de upplever sjuksköterskans beteende och attityd. Det 

framgår också att ett positivt bemötande bidrar till en känsla av trygghet och att det skapar 

ett lugn hos kvinnan. “De flesta har en sådan stor empatisk förmåga och viss personal som 

du träffar ofta får du också en särskild och nära relation till” (Andersson, 2004, s. 72). Att få 

återkomma till samma sjuksköterska vid flertal tillfällen skapar en tillförlitlig relation mellan 

kvinnan och sjuksköterskan. Kvinnorna upplever det även som en trygghet att veta vem de 

ska vända sig till vid frågor eller vid behov av hjälp. “Monica är min för tolv 

cytostatikabehandlingar framåt. Två stycken i månaden under ett halvår. Redan nu vet jag 

att hon kommer att vara ett obeskrivligt stöd” (Ullenius, 1996, s.112).  
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Sjuksköterskans ansvar innefattar mer än bara det medicinska. Det upplevs också viktigt att 

fokusera på att finnas som ett stöd för kvinnornas psykiska mående. “Efter strålningen ringde 

onkologsköterskan… Jag gick ned till henne och hon satt länge länge med mig och jag fick 

släppa ut 1000 demoner i hennes rum. Det var en befrielse” (Lindgren, 2016, s. 81). Det kan 

vara svårt för kvinnorna att prata om sin sjukdom och dess påfrestningar med familj och 

närstående. Det är därför viktigt att sjuksköterskan finns som stöd och visar medkänsla 

genom att vara lyhörd och närvarande.  

Upplevelsen av förändring 

En bröstcancerdiagnos medför inte bara psykisk påfrestning utan kvinnornas fysiska yttre 

påverkas också olika beroende på behandlingstyp. Detta riskerar att medföra en förändrad 

kroppsuppfattning där det blir svårt att känna igen sig själv. För att minska förändringen på 

det fysiska yttre används exempelvis peruk och bröstprotes. Detta i försök att återskapa sitt 

tidigare utseende. Det tar lång tid för kvinnorna att acceptera sin nya identitet. Det krävs tid 

och tålamod där kvinnorna ges chansen till anpassning och bearbetning. Innan kvinnorna 

drabbats av bröstcancer beskriver de att de inte reflekterat över de stora och livshotande 

förändringar som beskedet medför.  

Förändrad kroppsuppfattning 

Beroende på bröstcancerns egenskaper och hur den ska angripas används olika former av 

behandlingsstrategier. Detta kan medföra fysiska förändringar på kvinnornas kroppar som 

exempelvis håravfall, viktuppgång och svullnad, ärrbildning, förändringar i bröstens 

utseende och ödem. Detta påverkar kvinnorna i stor utsträckning och upplevs påfrestande 

för deras kroppsuppfattning.  

Björkegren Jones (2014) skriver:  

Dagar när jag hade svårt att se mig själv i spegeln. När jag kände skam över min 

kropp. Den känslan överrumplade mig, för det är inte en bra känsla. Det är inte bra 

att känna självförakt. Att inte tycka om sig själv (s. 132).  

Kvinnorna beskriver hur de finner svårigheter med att se sig själva i spegeln och de 

förändringar som bröstcancerbehandlingen orsakar. De upplever att de känner en osäkerhet 

över att inte känna igen sin egna kropp. Den förändrade kroppsbilden tar över kvinnornas 

identitet och det beskrivs som svårt att få dessa att bli till en enhet. Att även visa detta för 

andra i deras närhet resulterar i återkommande tankar kring hur dem uppfattas på grund av 

deras förändrade utseende. Kvinnorna beskriver att det är påfrestande att behöva fundera 

kring detta och väljer därför att undvika sociala sammanhang. Det beskrivs hur de döljer 

förändringarna som behandlingen medför genom att använda bröstproteser, sjalar och 

peruker i försök att efterlikna sitt utseende som det var innan bröstcancerdiagnosen. Detta 

för att minska sin osäkerhet och skam gällande sin kroppsuppfattning.  



14 

 

Palmcratz (2011) skriver:  

Det syns ingenting och när jag har kläder på syns det inte heller att jag har tagit bort 

ett bröst, även om protesen är lite hård och platt. Känns skönt att iallafall kunna känna 

sig komfortabel med kläder (s. 85).  

Acceptera och leva med bröstcancer 

Att drabbas av bröstcancer är omvälvande för kvinnorna. Trots detta fortlöper vardagen och 

att leva upplevs som ett måste. De blir ständigt påminda om sin bröstcancer och detta är 

något som blir en del av livssammanhanget.  

Andersson (2016) beskriver:  

Vi åker med i sjukdomens utveckling och inveckling. Vi tvingas anpassa oss till 

förändringar som följer av olika behandlingar, och vi anpassar oss till praktiska 

förändringar i vardagslivet. Ganska många dagar mår vi mindre bra, men det kommer 

också dagar när det mesta känns helt okej (s. 122). 

Kvinnorna beskriver att det krävs tid och tålamod att bearbeta och komma till acceptans med 

bröstcancerdiagnosen. Behandling av bröstcancer är en lång process som tvingar kvinnorna 

att leva med diagnosen. Detta underlättas ifall de accepterar sin livssituation och sitt 

livssammanhang. “Det som gör bröstcancer så speciellt ångestladdat är att sjukdomen inte 

bara utgör ett hot mot kvinnans liv, utan också mot hela hennes identitet” (Ullenius, 1996, s. 

25). Det är många aspekter inom kvinnornas liv som ändras, inklusive deras identitet. Innan 

har de sett sig som relativt friska individer och har inte reflekterat över de drastiska 

förändringar som en livshotande sjukdom som bröstcancer kan medföra.  

Osäker framtid 

Trots färdigbehandlad och slutligen friskförklarad från sin bröstcancerdiagnos är oron och 

rädslan för återfall närvarande. Det beskrivs som en ständig osäkerhet och det skapar en inre 

stress att konstant förvänta sig det värsta tänkbara oavsett sjukdomstillstånd. Kvinnorna 

beskriver sig som canceröverlevare och väljer att se sin bröstcancerbehandling som en 

erfarenhet och använda detta som utgångspunkt till en mer positiv inställning i framtiden.   

Rädsla för återfall 

Kvinnorna beskriver att trots tillfrisknande så kommer alltid en rädsla för återfall infinna sig. 

Att behöva gå igenom allting en gång till känns oöverkomligt. Skulle bröstcancern 

återkomma upplever de att detta skulle vara värre än första gången eftersom de nu vet vilka 

känslor, upplevelser och erfarenheter de tvingats genomgå.   

Björkegren Jones (2014) beskriver:  
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Men har man väl fått cancer och gått igenom alla urjävliga behandlingar som man 

mår så dåligt av, så är man såklart livrädd för att cancern ska komma tillbaka. Vi som 

haft cancer och gått igenom alla cancerbehandlingar oroar oss för återfallen (s. 205).  

Kvinnorna upplever en oro över oväsentliga allmänna tecken på vanliga sjukdomstillstånd 

som exempelvis förkylning, huvudvärk och magont. Detta skapar en oro över potentiella 

återfall eller att bröstcancern skapat metastaser i andra delar av kroppen. Under pågående 

behandling spenderar kvinnorna mycket tid på sjukhuset och har kunnig personal som de 

enkelt kan rådfråga vid funderingar eller vid oro. När de blivit friskförklarade och inte längre 

har samma närhet till den sjukvård som de tidigare haft skapas en osäkerhet och rädsla för 

att sjukdom inte ska upptäckas i ett tidigt stadie. “Självömkan varvas med hopplöshet och 

sviktande framtidstro. Tänk om jag inte klarar mig trots allt, om cancern kommer tillbaka 

och inte går att bota” (Ullenius, 1996, s. 182). De upplever att det är viktigt att de får komma 

på efterkontroller regelbundet för att minska sin ångest för återfall. Dessa efterkontroller kan 

anses vara irrelevant för utomstående men avgörande för kvinnorna. Detta för att de ska 

kunna ha en fungerande vardag som inte kantas av konstant oro. 

Uppskatta livet 

När bröstcancern inte längre kräver någon behandling upplever kvinnorna att det är svårt att 

återgå till den livssituation och det livssammanhang de hade innan bröstcancerbeskedet. 

Bara för att bröstcancern inte finns kvar fysiskt i kroppen har det efterlämnat psykiska spår. 

De har under en lång tid varit utsatta för den ovisshet som bröstcancer medför och tvingats 

leva med vetskapen om att framtiden är osäker. Detta har bidragit till negativa tankegångar. 

Trots detta har kvinnorna en positiv syn på framtiden och tänker inte låta 

bröstcancerdiagnosen styra deras framtida liv.  

Ullenius (1996) skriver:  

Jag vet också att jag kan leva med osäkerheten, just för att det inte finns något 

alternativ. Jag har bestämt mig för att jag är en canceröverlevare, inte en 

cancerdrabbad, och jag tänker inte tillåta mig att förstöra resten av livet genom att 

ängslas över eventuella återfall (s.191) 

Trots sin rädsla för eventuella framtida återfall beskriver kvinnorna att livet måste gå vidare 

och levas till fullo. Fokus bör istället läggas på det positiva i livet och att de överlevt sin 

bröstcancer. ”När vi är färdigbehandlade kommer vi också mycket starkare och lyckligare 

ut på andra sidan, med en enorm massa erfarenhet och visdom i bakfickan” (Andersson, 

2004, s. 82). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors erfarenhet av att drabbas av bröstcancer. Det 

valdes en induktiv ansats då det insamlade datamaterialet granskades förutsättningslöst.  

Analysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att ta fram 

meningsbärande enheter ur de självbiografiska böckerna. Se bilaga 3. Vid en 

erfarenhetsbaserad studie är en kvalitativ metod mest lämpad (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). För att analysera bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenheter valdes 

självbiografiska böcker där kvinnor beskriver sina egna tankar och ord gällande sitt 

sjukdomstillstånd. 

En annan metod som kunde varit relevant för att besvara studiens syfte är kvalitativ 

forskningsintervju. En intervjumetod är lämplig då en studie ska innefatta beskrivningar för 

att förstå fenomen, situationer och händelser. Intervjuer möjliggör en fördjupad förståelse 

för deltagarna eftersom de med egna ord kan beskriva erfarenheter relevanta till studiens 

syfte. Det ger även möjligheten att ställa följdfrågor till deltagaren. Viktigt vid en kvalitativ 

forskningsintervju är att samma frågor ställs till alla deltagande (Danielsson, 2017). En 

kvalitativ forskningsintervju ansågs inte genomförbart eftersom studien skrevs under en 

begränsad tidsram. En kvantitativ metod fokuserar på strukturerade mätningar, jämförelser 

eller observationer för att få svar på en ställd forskningsfråga (Billhult, 2017). Denna metod 

betraktades irrelevant för att besvara studiens syfte då det fokuserades på subjektiva 

erfarenheter. Vetenskapliga artiklar användes inte vid resultatinsamlingen då detta ansågs 

påverka studiens pålitlighet eftersom resultatet i en vetenskaplig artikel riskerar att baseras 

på dess författares tolkningar av kvinnornas erfarenheter. 

Eftersom bröstcancer är den cancerform som drabbar flest antal kvinnor i Sverige ansågs 

ämnet relevant att studera. Berörda inklusionskriterier var självbiografier skrivna av kvinnor 

som diagnostiserats med bröstcancer. År 1996 – 2016 skrevs det material som analyserades. 

Självbiografierna var skrivna på svenska för att minimera risken för tolkningsfel som 

översättning riskerar att medföra. Det togs ingen hänsyn till kvinnornas ålder eller 

lokalisation i Sverige. Familj och anhöriga var exklusionskriterier och beaktades inte vid 

datainsamling då det inte ansågs relevant till studiens syfte. Tidsperioden 1996 – 2016 kan 

anses vara en lång tidsperiod då vården är i ständig utveckling men eftersom studien 

fokuserade på kvinnornas erfarenheter och inte behandlingsstrategier har inte detta 

förändrats så omfattande över tid. Att använda sex självbiografiska böcker för att skapa ett 

resultat kan anses som en begränsad mängd datamaterial. Det har påvisats tydliga likheter 

med karakteristiska drag som tyder på återkommande erfarenheter.  

Skövde Kommuns stadsbiblioteks digitala sökprogram nyttjades för att finna 

självbiografiska böcker som besvarade studiens syfte. Vid sökning påträffades 54 titlar med 

hjälp av sökordet Bröstcancer skrivna under tidsperioden 1996 - 2019. Totalt lästes 21 

sammanfattningar av de funna självbiografiska böckerna och slutligen valdes sex stycken 

som betraktades uppnå studiens syfte. Denna begränsade framtagningsprocess av 
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datamaterial till studien valdes då det är ett ämne med omfattande mängder datamaterial som 

ansågs orimligt att bearbeta. Segestens (2017) granskningsmall användes för att avgöra 

självbiografiska böckernas trovärdighet och för att bedöma om de ansågs innehålla relevant 

kunskap inom ämnesområdet. Detta genom att ett antal frågor besvarades (se bilaga 2).  

Trovärdigheten i studien bedöms utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Trovärdigheten i studien kan styrkas då det används citat i studiens resultat 

för att tydligare visa informanternas erfarenheter. Tillförlitligheten i resultatdelen av studien 

påverkas av författarnas förförståelse gällande ämnet. Detta innefattar författarnas tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar. För att minimera risken att författarna involverade 

sina egna tolkningar i resultatet lästes samtliga självbiografiska böcker individuellt och 

diskuterades gemensamt för att sedan skapa en sammanställning av datamaterialet. 

Giltigheten i en studie är det som lyfter fram det typiska och karaktäristika av det som är 

ämnat att belysas. Giltigheten i studiens syfte kan garanteras eftersom endast 

självbiografiska böcker som belyser kvinnors erfarenheter av bröstcancer har använts. För 

att ytterligare stärka giltigheten i studien valdes meningsenheter från de självbiografiska 

böckerna ut och citerades ordagrant i resultatet. Överförbarheten i en studie avgörs beroende 

på i vilken grad resultatet kan överföras till ytterligare situationer och grupper (Lundman & 

Hällgren Graneheim (2017). Resultatet anses vara överförbart till andra individer drabbade 

av cancer eftersom det skapar en samhörighet och igenkänningsfaktor. Detta då cancer som 

diagnos i allmänhet bidrar till nya erfarenheter. Författarna har noggrant följt en struktur 

under studiens gång gällande beskrivning av urval, datainsamling och analys för att den som 

läser studien sedan ska kunna avgöra och skapa sin egen bedömning gällande överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att beskedet bröstcancer kommer som en chock och det ges sällan tid för 

reflektion och anpassning till den förändrade livssituationen. Det beskrivs i resultatet hur 

behandling påbörjas omgående efter att diagnosen fastställts. Kvinnorna upplever en 

ovisshet och oro. Deras livssammanhang förändras drastiskt då de tvingas spendera stor del 

av sin tid på sjukhus för att genomföra undersökningar och behandlingar. Det beskrivs i 

resultatet att kvinnorna upplever ångest då de plötsligt måste handskas med tankar kring 

döden. Dessa tankar upptar mycket energi från kvinnorna och upplevs påfrestande. Smärtan 

som bröstcancerdiagnosen medför blir en stor del av den ångestladdade vardagen. Drageset, 

Lindstrom och Underlid (2010) belyser att kvinnor hanterar sin bröstcancerdiagnos 

individuellt och väljer att fokusera sina tankar på varierande faktorer som exempelvis det 

positiva, genom att förbereda sig på det värsta eller att njuta av livet och leva i nuet 

(Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). En bröstcancerdiagnos medför en känsla av hot 

mot kvinnans liv. Dessa känslor utlöser en inre psykisk stress då bröstcancerdiagnosen anses 

förenas med en eventuell död. Det är förekommande att uppleva smärta i samband med 

behandling och dess biverkningar som skapar ett lidande (Inan, Günüsen & Ustün, 2016). 

Kvinnorna upplever en fara mot sin hälsa och livskvalité då kvinnans livssammanhang 

påverkas negativt (Hahlweg et al., 2019). Det är först när hälsan riskerar att hotas som den 

uppmärksammas (Wiklund, 2003). Ett lidande riskerar att skapas då en individ drabbas av 

sjukdom, ångest eller smärta. För att lindra lidande är det är av vikt att som sjuksköterska ge 
tid för att skapa ett förtroende och upplevas närvarande (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan 
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bör fokusera på att skapa en god kommunikation och tillämpa följsamhet gentemot den 

bröstcancerdrabbade kvinnan. Detta för att skapa förutsättningar för en god 

omvårdnadsrelation där kvinnans vilja och livssammanhang sätts i fokus. Skapas detta kan 

sjuksköterskan bidra till en emotionell och psykisk styrka för den bröstcancerdrabbade 

kvinnan (Klevos et al., 2017).   

Resultatet tydliggör en varierad vilja att delges information angående sin bröstcancerdiagnos 

och dess behandling. I samband med diagnostisering tvingas kvinnorna tillhandahålla en 

mängd information gällande ett ämne som de flesta tidigare inte reflekterat över. Somliga 

beskriver en önskan att erbjudas en delaktighet kring det som berör deras bröstcancervård. 

Resultatet påvisar att en insikt i sin situation skapar en ökad förståelse för det nya 

livssammanhang som bildas i samband med bröstcancerdiagnosen. En personcentrerad och 

trygg vård där kvinnan erbjuds delaktighet anses enligt resultatet skapas då sjuksköterskan 

finns som stöd och är tillgänglig vid eventuella bröstcancerrelaterade frågor. Känslan av 

maktlöshet kan uppkomma då kvinnorna delges en för stor mängd information. 

Informationen som menas att leda till en ökad förståelse och insikt blir istället en 

ångestskapande och skrämmande fakta. Rädsla och oro skapas då kvinnorna får reda på de 

livsförändringar som de kommer tvingas ställas inför. Drageset, Lindstom & Underlid 

(2010) beskriver att kvinnan ska få ta del av all relevant information gällande sitt 

sjukdomstillstånd men att detta ska ske i den takt som anses hanterbar för kvinnan, steg för 

steg (Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). Det är av vikt att kvinnorna erbjuds 

engagemang och delaktighet i sin bröstcancervård då detta leder till att behandlingen i större 

omfattning fullföljs och deras livskvalité anses stärkas. Det beskrivs hur de flesta kvinnorna 

vill vara delaktiga i sin bröstcancervård men att det är cirka 40 % som inte erbjuds detta 

fullständigt. Detta resulterar i flertalet negativa konsekvenser som exempelvis, ångest, 

minskad tillfredsställelse med behandlingen samt påverkan på livskvalitén (Hillyer et al., 

2013). Det är av vikt för de bröstcancerdrabbade kvinnorna att erbjudas delaktighet för att 

öka deras livskvalité. Det beskrivs att brist på delaktighet riskerar att leda till ångest och 

ilska (Shapiro, Lopez, Schwartz, Bootzin, Figueredo, Braden & Kurker, 2001). Resultatet 

påvisar att vid tillfällen då det inte ges möjlighet till delaktighet i sin bröstcancervård riskeras 

ett vårdlidande att skapas. Eriksson (1994) beskriver vårdlidande som ett tillstånd då 

patienten lider till följd av otillräcklig vård, behandling eller omvårdnad. Nyholm et al. 

(2018) skriver att lidandet hos den bröstcancerdrabbade kvinnan kan minskas då 

sjuksköterskan har erfarenhet vid bemötande av denna form av sjukdomstillstånd samt 

tillämpar en individanpassad kommunikation (Nyholm, et al., 2018).  

Resultatet visar att en bröstcancerdiagnos har stor inverkan på kvinnornas fysiska yttre. Detta 

leder till svårigheter gällande acceptans av sin förändrade kroppsuppfattning då det blir svårt 

att känna igen sig själv i jämförelse med sitt utseende innan bröstcancerdiagnosen. 

Utseendeförändringar som kan uppkomma beroende på behandlingsform kan exempelvis 

vara ärrbildning, viktuppgång och svullnad, ödem, håravfall och förändringar i bröstens 

utseende. I resultatet tydliggörs en känsla av skam och osäkerhet gentemot sin förändrad 

kroppsbild. Detta påverkar kvinnorna negativt och upplevs påfrestande. I försök att minska 

det förändrade utseendet och efterlikna hur de såg ut innan bröstcancerdiagnosen använder 

sig kvinnorna av sjalar, peruker och bröstproteser. Att använda sig av detta upplevs som en 

lättnad. När bröstcancerbeskedet börjat bearbetas och kvinnorna upplever en större 
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acceptans gällande detta skapas en ny livssituation där bröstcancern bli en del av deras 

livssammanhang. Tid och tålamod krävs då det är en lång process och mycket att bearbeta. 

När en acceptans skapas av tillvaron underlättar detta för kvinnorna. Williams och Jeanetta 

(2015) beskriver att de fysiska förändringar som bröstcancerbehandlingen medför är 

exempelvis håravfall, viktökning, mastektomi av bröst och viktökning. Detta leder till en 

upplevelse av förlust av kontroll och anses psykiskt påfrestande för kvinnan (Williams & 

Jeanetta, 2015). Kvinnans hälsa och livskvalité kommer påverkas av sjukdomstillståndet. 

Detta upplevs hota deras livssammanhang och det är därför av vikt att påbörja en acceptans 

gentemot sjukdomen för att kunna nå en god livskvalité. Det är individuellt hur kvinnan 

hanterar och accepterar sin bröstcancerdiagnos (Hahlweg et al., 2019). Kvinnan distanserar 

sig ofta från sjukdomen i början för att det är för svårhanterligt (Inan et al., 2016). Olika 

strategier kan tillämpas för att nå en acceptans av den förändrade livssituationen. Detta 

genom att exempelvis bearbeta de känslor som uppstår (Hahlweg et al., 2019). Risken av 

överväldigande känslor och tankar i samband med sjukdomstillståndet minimeras om 

acceptansen bearbetas hos kvinnor steg för steg. Detta innebär att kvinnan erbjuds 

delaktighet i sin bröstcancervård i den utsträckning och takt som hon själv anses vara 

hanterbart. Uppnås detta ökar chansen att en acceptans hos den bröstcancerdrabbade kvinnan 

skapas (Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). Den fysiska förändring som 

bröstcancerbehandlingen medför behöver inte innebära en frånvaro av hälsa hos kvinnan 

enligt en vårdvetenskaplig hälsobild. Detta innebär att det fokuseras på individens hälsa och 

lidande istället för närvaro eller frånvaro av sjukdom. Vid acceptans av sitt sjukdomstillstånd 

kan både hälsa och lidande upplevas (Wiklund, 2003). Då en acceptans ska uppnås hos den 

bröstcancerdrabbade kvinnan krävs en bekräftelse av det lidande som skapas. Lidandet 

medför ofta olika former av känslouttryck (Eriksson, 1994). Det är genom att få uttrycka 

dessa känslor som en tillfredsställelse uppnås (Drageset, Lindstom & Underlid, 2010). 

Sjuksköterskan bekräftar detta lidande genom att vara närvarande och bygga en god relation 

(Eriksson, 1994). En god relation skapas då sjuksköterskan erbjuder en emotionell och 

psykisk styrka för den bröstcancerdrabbade kvinnan (Klevos et al., 2017).  

I resultatet framkommer kvinnornas tydliga rädsla och osäkerhet efter avslutad 

bröstcancerbehandling gällande framtiden. Då bröstcancerdiagnosen varit starkt psykiskt 

påfrestande under en lång tid är det svårt att plötsligt se sig själv som frisk endast för att 

hälso-och sjukvården anser detta. Oavsett friskförklaring kommer en rädsla för återfall alltid 

vara närvarande och detta skapar en inre stress. Vid vanligt förekommande sjukdomstillstånd 

som exempelvis förkylning skapas en väsentlig oro för eventuella återfall av bröstcancern 

eller metastasering till andra delar av kroppen. Det är svårt att återgå till det livssammanhang 

som de tidigare befann sig i innan bröstcancerdiagnosen. Trots de negativa konsekvenser 

som sjukdomstillståndet medfört tillåter inte kvinnorna sjukdomen påverka deras framtid. 

Det beskrivs att livet måste gå vidare och levas. Inan et al. (2016) beskriver att sjukdomen 

medför en stor osäkerhet som kan relateras till oförutsägbar livslängd, chans för överlevnad, 

spridningsrisk och oklarheter kring sjukdomens innebörd (Inan et al., 2016). Trots 

friskförklaring kvarstår en rädsla för återfall och kvinnorna har svårigheter att acceptera och 

leva med sitt friska tillstånd (Inan & Üstün, 2019). Första året anses mest ansträngande. Det 

fysiska och psykiska måendet förbättras med tiden och erbjuds en god kommunikation med 

vården efter avslutad behandling minskar rädslan för återfall samt behandlingsrelaterade 

symtom (Knobf, 2015). Efter friskförklaring krävs strategier för att hantera de känslor som 
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uppkommer. Detta beskrivs att njuta av livet och leva i nuet är en av dessa strategier 

(Drageset, Lindstrom & Underlid, 2010). Livet kan tidvis innebära ett lidande och detta leder 

till en obalans mellan det onda och det goda. Varje kvinnas lidande upplevs unikt. Då 

lidandet påverkar kvinnans livssituation och existens i helhet riskerar ett livslidande att 

skapas (Eriksson, 1994). Trots kvinnans medvetenhet om de negativa följder som kan 

tillkomma bestämmer de sig för att sätta sitt välbefinnande och hälsa i fokus (Drageset, 

Lindstrom & Underlid, 2010). Livssammanhang och vardag förändras för kvinnan efter 

friskförklaring. Det är av vikt att sjuksköterskan oavsett livssammanhang har en god 

omvårdnadsrelation till kvinnan även om hon inte längre kräver en bröstcancerbehandling. 

Sjuksköterskans roll är avgörande för att skapa och bevara en god omvårdnad för kvinnan 

(Klevos et al., 2017). 

Konklusion 

Denna studie ökar förståelse och kunskap kring kvinnors erfarenheter av att drabbas av 

bröstcancer. Ett bröstcancerbesked kommer ofta som en chock för den drabbade och detta 

skapar en ovisshet då livssammanhang och livssituation plötsligt förändras. 

Bröstcancerbehandlingen medför flertalet biverkningar som har en negativ påverkan på 

kvinnors kroppsuppfattning. Att ges chansen till anpassning och bearbetning kräver tid och 

tålamod. Detta ökar chanserna till acceptans av sin nya identitet. För att minimera de 

negativa konsekvenser som bröstcancerdiagnosen medför är det av vikt att kvinnan erbjuds 

delaktighet i sin vård samt att sjuksköterskan finns som stöd genom att skapa en trygg och 

personcentrerad vård. Friskförklaring innebär inte frånvaro av oro och rädsla för återfall. 

Kvinnorna väljer att se sin bröstcancer som en erfarenhet och som utgångspunkt till en mer 

positiv inställning till framtiden.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

En bröstcancerdiagnos innebär en lång och nära kontakt med vården för den drabbade. 

Resultatet kan nyttjas för att bidra till en ökad förståelse gällande sjuksköterskans möjlighet 

att bemöta och minska kvinnornas oro, ångest och rädsla relaterat till att leva med 

bröstcancer. Att se hela kvinnan och inte bara sjukdomen skapar en personcentrerad vård 

där kvinnans delaktighet och livssammanhang blir en central del av omvårdnaden. Erbjuds 

detta höjs kvinnornas belåtenhet och deras chanser att fullfölja behandlingen ökar. Fortsatta 

studier krävs för att undersöka sjuksköterskans bemötande av bröstcancerdrabbade kvinnor 

så att de kan erbjudas adekvat omvårdnad. Förslag på vidare studier kan vara att undersöka 

hur omvårdnaden påverkas då den bröstcancerdrabbade kvinnan erbjuds en personlig 

sjuksköterska. Denna sjuksköterska följer hela sjukvårdsprocessen från diagnostisering till 

färdigbehandlad och även uppföljning efter friskförklaring. 
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Bilaga 1. - Sökprocessen 

      

Databas  

Datum  

Sökord Avgränsningar  Antalet 

träffar 

Lästa 

sammanfattningar  

Valda 

självbiografier 

Stadsbiblioteket 

Skövde  

190330 

Bröstcancer Typ: Bok  

Språk: Svenska  

54 21 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. – Segestens (2017) granskningsmall  

- Vilken form av litteratur är detta?  

- Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 

ifråga? 

- Vem/vilka är författaren/författarna – Vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilket perspektiv ha anlagts, vilket mål har de haft?  

- När trycktes källan? - Har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av annan orsak?  

- Har texten blivit kvalitetsgranskad? Av vem, i vilket syfte?  

- På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde? 

  



 

 

Bilaga 3. – Analysprocessen 

      

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod Underkategori Kategori  Tema  

Då och då kommer det 

över mig en gigantisk 

våg av ångest och 

självömkan. Det är inte 

tanken på själva döden 

som skrämmer mig… 

Men jag vill inte dö 

innan jag levt! 

Vill inte dö innan 

jag levt  

 

Leva innan 

döden 

Upplevd ångest Att leva i 

ovisshet  

Osäkerhet  

...förutom att jag 

vaknade varje 

halvtimme hela natten 

av värken i 

kroppen...Fan, det här 

är ingen lek. 

Cellgifterna är ingen 

lek. Men det ENDA jag 

just nu kan lita på som 

ska döda cancern i min 

kropp. 

Litar på att 

cellgifterna ska 

döda cancern 

Cellgifterna är 

ingen lek 

Upplevd ångest Att leva i 

ovisshet 

Osäkerhet  

Vi har många tankar 

kring allt runt cancer, 

men det enda som är 

helt säkert är att det 

inte blir som vi tror. 

Oavsett om vi får tid att 

vänja oss vid 

cancertanken, eller bara 

ramlar brutalt in, 

kommer känslorna och 

humöret växla och 

förändras. De ändras 

dessutom mycket 

snabbare än förväntat. 

Känslor och 

humöret växlar 

och förändras  

Humöret växlar Oförutsägbar 

vardag  

Att leva i 

ovisshet  

Osäkerhet  

 

Jag läser snabbt, 

slukande. Vill bara 

inhämta ännu mer, veta 

mer… Ingen av de 

skänker mig någon som 

helst tröst. Ingen av de 

ger mig svar på alla 

mina frågor. 

Inga svar på mina 

frågor 
Vill veta mer Behov av 

information 
Varierad 

vilja till 

delaktighet 

Delaktighet 

Vill veta, ändå inte för 

det är läskigt när man 

läser om det, fast jo, 

jag vill veta. Allt! 

Vill veta mer även 

om det är läskigt 
Vill veta mer Behov av 

information 
Varierad 

vilja till 

delaktighet 

Delaktighet 

Den här nya världen 

med nya saker att förstå 

skrämde mig. Jag tog 

Jag ville inte veta 

mer om mina 

Vill inte veta Behov av 

information  
Varierad 

vilja till 

delaktighet 

Delaktighet 



 

 

ett beslut där och då. 

Jag ville inte veta mer! 

Nu var det som det var 

och jag satte mitt liv i 

händerna på 

sjukvården. Jag ville 

inte veta mina 

procentuella chanser att 

klara mig! 

chanser att klara 

mig 

De flesta har en sådan 

stor empatisk förmåga 

och viss personal som 

du träffar ofta får du 

också en särskild och 

nära relation till. 

Särskild och nära 

relation 

Empati Sjuksköterskans 

betydelse 

 

Varierad 

vilja till 

delaktighet 

Delaktighet 

Monica är min för tolv 

cytostatikabehandlingar 

framåt. Två stycken i 

månaden under ett 

halvår. Redan nu vet 

jag att hon kommer att 

vara ett obeskrivligt 

stöd 

Erbjuda patienten 

samma personal 

under lång tid  

Personcentrerad 

vård 

Sjuksköterskans 

betydelse 

 

Varierad 

vilja till 

delaktighet  

Delaktighet 

Efter strålningen ringde 

onkologsköterskan… 

Jag gick ned till henne 

och hon satt länge 

länge med mig och jag 

fick släppa ut 1000 

demoner i hennes rum. 

Det var en befrielse 

Släppa ut 

demoner, en 

befrielse 

God lyssnare Sjuksköterskans 

betydelse 

 

Varierad 

vilja till 

delaktighet 

Delaktighet 

Dagar när jag hade 

svårt att se mig själv i 

spegeln. När jag kände 

skam över min kropp. 

Den känslan 

överrumplade mig, för 

det är inte en bra 

känsla. Det är inte bra 

att känna självförakt. 

Att inte tycka om sig 

själv 

Skam över sin 

kropp 

Kroppsångest Förändrad 

kroppsuppfattning 

 

Upplevelsen 

av 

förändring 

Acceptans 

Det syns ingenting och 

när jag har kläder på 

syns det inte heller att 

jag har tagit bort ett 

bröst, även om protesen 

är lite hård och platt. 

Känns skönt att iallafall 

kunna känna sig 

komfortabel med 

kläder. 

I alla fall 

komfortabel med 

kläder 

Dölja det sjuka Förändrad 

kroppsuppfattning 

 

Upplevelsen 

av 

förändring 

Acceptans 



 

 

Vi åker med i 

sjukdomens utveckling 

och inveckling. Vi 

tvingas anpassa oss till 

förändringar som följer 

av olika behandlingar, 

och vi anpassar oss till 

praktiska förändringar i 

vardagslivet. Ganska 

många dagar mår vi 

mindre bra, men det 

kommer också dagar 

när det mesta känns 

helt okej 

Behandlingen 

skapar 

förändringar som 

måste anpassas till 

Behandlingens 

konsekvenser 

Acceptera och leva 

med bröstcancer 

 

Upplevelsen 

av 

förändring 

Acceptans 

Det som gör 

bröstcancer så speciellt 

ångestladdat är att 

sjukdomen inte bara 

utgör ett hot mot 

kvinnans liv, utan 

också mot hela hennes 

identitet 

Sjukdom mot 

kvinnans liv och 

identitet 

Bröstcancer, ett 

hot 

Acceptera och leva 

med bröstcancer 

 

Upplevelsen 

av 

förändring 

Acceptans 

Men har man väl fått 

cancer och gått igenom 

alla urjävliga 

behandlingar som man 

mår så dåligt av, så är 

man såklart livrädd för 

att cancern ska komma 

tillbaka. Vi som haft 

cancer och gått igenom 

alla cancerbehandlingar 

oroar oss för återfallen 

Livrädd för att 

cancern ska 

komma tillbaka  

Oro för återfallen Rädsla för återfall Osäker 

framtid  

Osäkerhet  

Självömkan varvas 

med hopplöshet och 

sviktande framtidstro. 

Tänk om jag inte klarar 

mig trots allt, om 

cancern kommer 

tillbaka och inte går att 

bota 

Självömkan, 

hopplöshet och 

sviktande 

framtidtro 

Uppgivenhet Rädsla för återfall Osäker 

framtid  

Osäkerhet   

Jag vet också att jag 

kan leva med 

osäkerheten, just för att 

det inte finns något 

alternativ. Jag har 

bestämt mig för att jag 

är en canceröverlevare, 

inte en cancerdrabbad, 

och jag tänker inte 

tillåta mig att förstöra 

resten av livet genom 

att ängslas över 

eventuella återfall 

Inget annat 

alternativ än att 

leva med 

osäkerhet 

Canceröverlevare Uppskatta livet Osäker 

framtid 

Osäkerhet  



 

 

När vi är 

färdigbehandlade 

kommer vi också 

mycket starkare och 

lyckligare ut på andra 

sidan, med en enorm 

massa erfarenhet och 

visdom i bakfickan 

Mycket starkare 

och lyckligare på 

andra sidan 

Positiv 

inställning 

Uppskatta livet   

 

Osäker 

framtid 

Osäkerhet  

 

  



 

 

Bilaga 4. – Användning av självbiografier  

 

 Andersson

, Anneli 

Björkegren 

Jones, 

Karin 

Brodén, 

Annette 

Lindgren, 

Charlotta 

Palmcrantz, 

Ulrika 

Ullenius, 

Agneta 

Upplevd ångest     X      X    X     X     X     X 
Oförutsägbar 

vardag     X      X    X     X     X     X 
Behov av 

information     X      X    X     X     X     X 
Sjuksköterskans 

betydelse     X      X    X     X     X     X 
Förändrad 

kroppsuppfattning     X      X    X     X     X     X 
Acceptera och leva 

med bröstcancer     X      X    X     X     X     X 
Rädsla för återfall      X      X    X     X     X     X 
Uppskatta livet      X      X     X         X     X     X 

 


