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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige är den vanligaste cancerformen kvinnor drabbas av bröstcancer. Då 
kvinnor fortfarande är i arbetsför ålder kan sjukdomen även drabba familjelivet och arbetet. 
När diagnosen ställs förändras livsvärlden för kvinnan då behandlingar samt andra 
förändringar kommer att bli en ny del av vardagen. Syfte: Syftet är att belysa kvinnors 
upplevelser av att vara drabbad av bröstcancer. Metod: Studien grundades på sex 
självbiografier som har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys vilket skapade olika 
kategorier. Resultat: Fem kategorier och tio underkategorier bildades som belyste 
livsvärldsförändringar för kvinnor, känslor kring den förändrade kroppen och anhörigas 
inverkar. För kvinnor är det många känslor av rädsla, ångest och oro som påverkar och det 
tar även tid för kvinnor att acceptera vad som hänt. Diskussion: Den förändrade livsvärlden 
som uppkom för drabbade kvinnor innehåller aspekter om både det psykiska måendet samt 
om hur den fysiska kroppen förändras. Konklusion: Bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde 
en förändrad livsvärld då det uppstod kroppsliga förändringar samt svårigheter med att få 
ihop en fungerade vardag. Kvinnor upplevde att stödet från anhöriga och sjuksköterskan är 
betydelsefullt för att främja en god livsvärld. Genom att förstå hur förändringarna påverkar 
bröstcancerdrabbade kvinnor kan sjuksköterskan möta kvinnors livsvärld på bästa sätt. 



 

ABSTRACT 

Title:           Women´s experience of being affected by breast cancer – a studie of  autobiographies 
 
Author:  Melin, Lovisa; Strandberg, Johanna 
 
Department:  School of Health and Education, University of Skövde 
 
Course:  Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 
 ECTS 
 
Supervisor:  Dahlén, Ingrid 
 
Examiner: Svanström, Rune 
 
Pages: 26  
  
Keywords: Breast cancer, feelings, life-world, experience, nursing 
___________________________________________________________________________ 

Background: In Sweden, the most common form of cancer that women suffer from is breast 
cancer. When women are still in working age, the disease can also affect family life and 
work. When the diagnosis is made, the life of the woman changes as treatments and other 
changes will become part of everyday life. Purpose: The purpose is to shed light on women's 
experience of being affected by breast cancer. Method: The study was based on six 
autobiographies that were analyzed according to a qualitative content analysis which created 
different categories. Results: Five categories and ten subcategories were formed that 
illuminated life-world changes for women, feelings about the changed body and the 
influence of relatives. For women, many feelings of fear, anxiety and anxiety affect, and it 
also takes time for women to accept what has happened. Discussion: The changed world of 
life that emerged for afflicted women contains aspects about both the mental feeling and 
how the physical body changes. Conclusion: Breast cancer-affected women experienced a 
changed world of life as there were bodily changes as well as difficulties in getting together 
a functioning everyday life. Women felt that the support of relatives and the nurse is 
important in promoting a good life. By understanding how women's lives are changing, the 
nurse can best meet women.
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Diagnosen kan innebära 
ett stort lidande för den drabbade kvinnan, är hon i en arbetsförbar ålder kan även familje- 
och arbetsliv drabbas. Med en bröstcancerdiagnos kan även känslor och tankar uppkomma, 
men hur påverkas kvinnors livsvärld vid diagnosen bröstcancer? Den här studien belyser hur 
drabbade kvinnors livsvärld förändras genom att analysera självbiografier skrivna av 
drabbade kvinnor. Bröstcancer kan påverka livsvärlden hos den drabbade samt är ett 
uppmärksammat ämne i samhället till exempel via sociala medier och tv-galor. Studien riktar 
sig till sjuksköterskor som träffar den här gruppen av patienter men också till 
bröstcancerdrabbade kvinnor samt anhöriga till någon drabbad. Ämnet känns angeläget att 
studera då författarna som blivande sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att möta 
drabbade kvinnor i yrket. Studien kan bidra med nya kunskaper och förutsättningar för 
sjuksköterskor att kunna möta individuella omvårdnadsbehov hos drabbade kvinnor. 

BAKGRUND 

Bröstcancer	

I människokroppen sker ständig cellnybildning och likaså elimination av gamla celler. I en 
frisk kropp sker detta under övervakning av kroppens celler för att ingen vävnad ska få en 
kraftig tillväxt som kan leda till cancerceller. Vid en cellmutation får cellen en förändrad 
deoxiribonukleinsyra (DNA) som kroppen vanligtvis kan ta hand om genom att eliminera 
den. Celler som genomgått en mutation och inte kan laga sin DNA-skada kommer få en 
förändrad arvsmassa. Denna förändring kan skapa en cancerutveckling (Ericson & Ericson, 
2012). Det finns olika stadier av bröstcancer och stadierna går från noll till fyra. Vid stadium 
noll är cancern på samma plats och växer enbart i de cellager som drabbats, detta räknas som 
förstadiet till cancer. I stadium ett är tumören mindre än två centimeter och i lymfkörtlarna 
i armhålan finns inga cancerceller. Stadium två innebär att tumören är två till fem centimeter 
och det kan förekomma cancerceller i lymfkörtlar i armhålan. Under stadium tre är tumören 
större än fem centimeter eller att det har skett en mer omfattande spridning till armhålan och 
cancerceller finns i lymfkörtlarna. Vid stadium fyra har cancern bildat metastaser och spridit 
sig till andra delar av kroppen. Behandling kan skilja sig åt beroende på vilket stadium 
cancern är i (Cancerfonden, 2018). Hos yngre kvinnor kan det dock påvisas godartade knölar 
i brösten då yngre kvinnor har en tätare bröstvävnad, vilket inte behöver tyda på bröstcancer. 

Diagnostisering och behandling	

Vid en klinisk undersökning som palpation av brösten kan det påträffas knölar i brösten. Hos 
yngre kvinnor kan det dock förekomma godartade knölar i brösten då yngre kvinnor har en 
tätare bröstvävnad, vilket inte behöver tyda på bröstcancer. Om en knöl påträffas vid 
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palpation skall dock alltid fortsatt undersökning göras i form av mammografi och 
punktionscytologi. Idag är den säkraste metoden för att diagnostisera bröstcancer 
mammografi. Denna metod används för att screena efter bröstcancer och målet med 
screeningen är att sänka mortaliteten (Järhult & Offenbartl, 2013). Cancerscreening och 
uppföljning är en process som involverar samverkan mellan kvinnor och hälso- och 
sjukvården. Screeningen i form av mammografi görs med vetenskaplig grund där tidigt 
skede av bröstcancer kan upptäckas. I det tidiga skedet i en cancerdiagnos är det också en 
bättre förutsättning för en lyckad behandling (Meissner et al., 2004). Beroende på vilket 
stadium cancern är i utformas behandlingen utifrån det. Den främsta metoden för att 
behandla bröstcancer idag är operation. Vid operation kan antingen hela bröstet tas bort eller 
delar av det. Vilket alternativ som väljs beror på vilket stadium cancern är i eller vad 
patienten själv vill. Kompletterande behandlingar som strålning och olika farmakologiska 
behandlingar är även vanligt, till exempel cytostatika. I dagligt tal kallas cytostatika även för 
cellgifter. Cytostatika påverkar alla celler i kroppen och inte enbart de sjuka vilket gör att 
behandlingen är påfrestande för kroppen. Utöver dessa behandlingar ska sjuksköterskan 
utföra behandlingen mot kvinnans symtom samt att stötta henne och dess omgivning (Järhult 
& Offenbartl, 2013). 

Sjuksköterskans ansvarsområde	

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterska är ett legitimerat yrke vilket 
innebär att yrkesansvaret är självständigt och legitimationen visar att en viss kunskapsnivå 
har uppnåtts. Omvårdnad är sjuksköterskans huvudämne vilket beskrivs av en vetenskaplig 
grund och ett patientnära arbete. Inom all omvårdnad ingår ett etiskt förhållningssätt där 
varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar. Sjuksköterskor ska vara lyhörda gällande olika 
omvårdnads- och medicinska behov som patienten har för att se helheten kring patienten. 
Sjuksköterskor ska arbeta utifrån en personcentrerad vård vilket innebär att det är patienten 
som är i centrum och omvårdnaden ska utformas efter patientens behov och i samråd med 
denne. Den vetenskapliga grunden inom omvårdnad innehåller kunskap om hela människan 
och dess utveckling samt välbefinnande kopplat till födsel, hälsa, ohälsa, lidande, 
tillfrisknande och död (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Zamanzadeh et al. (2014) 
beskriver vikten av en lyhörd och uppmärksam sjuksköterska gentemot de 
bröstcancerdrabbade kvinnors individuella omvårdnadsbehov. Daken och Ahmad (2018) 
belyser att en hög arbetsbelastning hos sjuksköterskan kan ha en negativ inverkan på 
cancerdrabbade patienters övergripande välmående eftersom patienterna kan påverkas av 
arbetsmiljön. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har möjlighet att utföra sitt arbete under 
hälsosamma arbetsförhållanden, för att patienten inte ska bli påverkad av en stressig miljö 
samt att sjuksköterskan ska upprätthålla en patientsäker vård (Daken & Ahmad, 2018). 
Sjuksköterskan arbetar under flera lagar och en av dem är patientsäkerhetslagen (2010:659) 
som innebär att alltid upprätthålla hög patientsäkerhet.  Van Dusseldorp et al. (2019) 
beskriver att patienter som fått onkologisk vård värderar sjuksköterskans pålitlighet, 
hjälpsamhet och empati för en god vårdupplevelse. Sjuksköterskan bör ge vägledning och 
personlig uppmärksamhet till patienter gällande en fungerande vardag med cancersjukdom, 
samt att sjuksköterskan alltid ska se patienten som människa före diagnosen. 
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Människa	

Begreppet människa beaktas som en helhet. Kroppen står för människan och det är den som 
vi lever genom och får tillträde till omvärlden. Varje människa är unik och familj och 
närstående är även en del av människan. Begrepp som beskriver människan är autonomi, 
integritet, värdighet och sårbarhet. Begreppen beskriver varje enskild individ och skiljer oss 
även åt (Högskolan i Skövde, 2011). Hebblethwaite (2013) beskriver att om en kvinna blir 
drabbad av bröstcancer kan dessa begrepp bli hotade, till exempel om kvinnan tvingas 
operera bort ett bröst kan det upplevas som integritetskränkande. För att värna om 
människans integritet bör denne alltid ses som mittpunkt i vårdandet. Människan blir patient 
när kontakt med vården tas. När människan, som blir patient i ett vårdsammanhang, ses i 
centrum kallas det för personcentrerad vård. I den personcentrerade vården ska det ske 
samverkan mellan personal och omvårdanden ska utgå från patientens behov och önskemål. 
Den personcentrerade vården utgår inte enbart från patienten själv utan också närstående till 
patienten räknas in om patienten önskar det. Fokus i den personcentrerade vården ligger på 
patientens styrkor och förmågor snarare än på de svagheter som eventuellt kan förekomma. 
De kroppsliga förmågor som patienten har ska bibehållas när patienten får vård eftersom det 
är viktigt för autonomin, integriteten samt bevarandet av kroppsrörelser och hälsan 
(Hebblethwaite, 2013). 

Hälsa	

Centralt inom omvårdnaden ligger begreppet hälsa som beskriver varje enskild individs 
förståelse och egna upplevelser om sitt eget hälsotillstånd. Hälsa är en individuell upplevelse 
och enskilda individer upplever välbefinnande och välmående beroende av olika faktorer. 
Begreppet hälsa innefattar även existentiella och biologiska aspekter. Den existentiella 
aspekten beskriver hur individens liv kan förändras och på vilket sätt människan hanterar 
nyuppkomna situationer, exempelvis hur människan hanterar oförutsägbara situationer som 
en sjukdom. Den biologiska aspekten visar att alla individer föds med vissa gener och 
förutsättningar som följer en genom livet. De biologiska aspekterna beskriver även 
individers levnadsvanor. För att uppnå hälsa utifrån ett biologiskt perspektiv skall den 
biologiska kroppen fungera på bästa möjliga sätt (Ekebergh, 2015a). Vid sjukdom kan 
upplevelsen av hälsa påverka en individs välmående. Bland personer som har drabbats av 
cancer är förekomsten av ångest och depression högre i jämförelse med den allmänna 
befolkningen utan en cancerdiagnos. Detta kan bero på flera faktorer som bristande 
identifiering av psykiska symtom, brist på resurser av stöd till de drabbade eller brist på 
effektiv behandling gällande psykisk ohälsa (Smith et al., 2019). Ångest kan förekomma i 
många former och en av de vanligaste orsakerna till ångest bland patienter som genomgått 
en cancersjukdom är rädslan över att få tillbaka sjukdomen. Även rädslor för biverkningar 
av behandling kan skapa oro och ångest. Kroppsliga förändringar kan upplevas som hot mot 
identitet och integritet, exempelvis operation som leder till förlust av ett bröst vilket kan leda 
till en annorlunda livsvärld för kvinnor (Arch et al., 2019). Hur människan hanterar 
nyuppkomna situationer. 
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Livsvärld	

Livsvärld är ett perspektiv som berör hälsan men också relationer med andra individer i 
omgivningen samt egna upplevelser och känslor av balans i livet. Livsvärlden är dock inte 
densamma för alla individer utan varierar, både mellan olika individer och mellan olika 
situationer som uppstår i en individs liv. Alltså är det den aktuella livssituationen för en 
individ som visar individens livsvärld (Ekebergh, 2015a). För sjuksköterskor är det viktigt 
att kunna förstå patientens livsvärld för att utföra en personcentrerad omvårdnad som skapar 
en öppen vårdrelation där förutsättningar för ett förtroende byggs upp. Hos sjuksköterskan 
ska det finnas en vilja till att förstå patientens livsvärld. Att vara lyhörd och ha öppna sinnen 
i sitt arbete är en bra egenskap för att uppmärksamma patientens erfarenheter och upplevelser 
(Ekebergh, 2015b). När en livshotande sjukdom som bröstcancer diagnostiseras förändras 
livsvärlden och därför är det viktigt att den drabbade kvinnan får gott stöd och motivation 
till att hantera det som kommer, exempelvis kan förändringar kring fertiliteten, sexualiteten 
och förändrad livsrytm uppstå. Känslor som uppkommer kan då vara sårbarhet och 
osäkerhet. Kvinnor som har fått diagnosen bröstcancer behöver tid för att samla in och 
bearbeta komplex information i samtal med vårdpersonalen för att kunna frambringa en god 
livsvärld (Engqvist Boman et al., 2016). Yufe et al. (2019) beskriver svårigheten med att 
uppnå en god livsvärld är bristen på tid i vardagen hos bröstcancerdrabbade kvinnor. Detta 
för att kvinnor upplever att den tid som behövs till vad kvinnan själv upplever som viktigt 
för dennes välmående tog tid från deras familj. Det kan i sin tur leda till ett lidande för 
kvinnan. 

Lidande	
Lidande är ett emotionellt ord med flera perspektiv som kan skapa förändringar i människans 
livsvärld. Det kan förklaras både som ett begrepp samt upplevelser och är en naturlig del av 
livet. Begreppet beskriver och skildrar ofta negativa känslor och ordet har synonymer som 
smärta, plåga samt elände. Lidande kan även beskrivas som en kamp mellan det friska och 
det sjuka. Ett lidande kan finnas både fysiskt och psykiskt hos människan och individuella 
faktorer spelar roll. Som upplevelse kan lidande också byta riktning till något som driver 
människan framåt och bidrar med en personlig utveckling. Lidandet är kopplat till personliga 
upplevelser och för att kunna se hela människans livsvärld är det viktigt att uppmärksamma 
om lidande förekommer eftersom det vid olika tillfällen kan vara en del av människans liv. 
För att sjuksköterskan ska uppmärksamma människans lidande krävs det en förståelse för 
människans livsvärld (Arman, 2015). Lidandet kan ha inverkan på människans 
självuppfattning och bidra med en minskad självbild. De kvinnor som drabbats av 
bröstcancer kan uppleva en sorg på grund av en förändrad vardag och ett förändrat utseende 
vilket kan leda till ett lidande (Lindberg et al., 2014). Upplevelsen av att drabbas av 
bröstcancer kan i många fall vara associerad med sårbarhet och förtvivlan vilket kan skapa 
ett lidande. Kvinnors tidigare erfarenheter kan påverka upplevelsen av diagnosen. Lidandet 
uppkommer oförutsägbart och kan handskas på olika sätt för att kunna hantera det. Om 
kvinnor har kraft att bearbeta känslor som uppkommer av diagnosen kan sjukdomen hanteras 
bättre samt en känsla av att kontroll skapas över situationen (Sandberg, 2012). 
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PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Det är aldrig ett 
positivt besked för kvinnor att få diagnosen bröstcancer. Känslor, tankar och rädslor som 
uppkommer inför kommande behandlingar och undersökningar är utmanande för den 
drabbade. Att som kvinna i arbetsför ålder få en bröstcancerdiagnos kan förändra hela 
personens livsvärld, upplevda hälsa samt känslan av att känna sig som människa. Eftersom 
kvinnan är i arbetsför ålder kan livsvärlden påverkas som minskad arbetsförmåga, ekonomi 
och kroppsliga förändringar som även kan påverka självkänslan. Genom att undersöka hur 
drabbade kvinnors livsvärld förändras och vilka känslor som uppkommer kan bättre 
omvårdnad och bemötande beaktas för att stödja en bra livsvärld. De drabbade kvinnor och 
deras förändrade livsvärld kan påverka både den upplevda hälsan samt ge en förändring i 
vardagslivet vilket kan leda till ett lidande. Genom att vara medveten och påläst kan 
sjuksköterskor fokusera på individuell och personcentrerad omvårdnad för att tillfredsställa 
livsvärlden för kvinnorna på bästa sätt. 

SYFTE 

Syftet är att belysa kvinnors upplevelser av att vara drabbad av bröstcancer. 
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METOD 

En kvalitativ metod avser att studera personers egna levda erfarenheter av ett fenomen 
(Henricson & Billhult, 2017), dessa erfarenheter kan yttras i självbiografier som författarna 
valde att analysera. Kjellström (2017) beskriver att den kvalitativa innehållsanalysen 
används för att komma nära individen och dennes berättelse. Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017) skriver att en kvalitativ innehållsanalys kan användas vid granskning av 
självbiografier för att enklare tolka texten som undersökts. Analysen ses som en process och 
genom en induktiv innehållsanalys sker ett förutsättningslöst granskande av de upplevelser 
och erfarenheter som har valts att studera (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Gruppen 
av människor som studerades var bröstcancerdrabbade kvinnor som varit drabbade av 
bröstcancer. Metoden valdes då den passade med studiens syfte, samt att självbiografier 
belyser kvinnans egna tankar på ett bra och fördjupande sätt eftersom orden är kvinnans egna 
om sin upplevelse. Författarnas egen förförståelse som blivande sjuksköterskor var att livet 
skulle bli förändrat, därför fanns intresset att undersöka om vilka upplevelser som kom att 
påverka drabbade kvinnors livsvärld. 

Urval 

Urvalet valdes med inklusions- och exklusionskriterier för att svara på studiens syfte 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017). Självbiografier valdes som undersökningskälla eftersom det 
passar till studiens syfte då författaren i sin självbiografi framställer och belyser sin egen 
livsberättelse samt upplevelser. Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att 
begränsa valet av självbiografier. Studiens inklusionskriterier var kvinnor i arbetsför ålder 
18–65 år som drabbats av någon form av bröstcancer samt skrivit en självbiografi om dennes 
upplevelser.  Alla typer av bröstcancer samt vilket stadie de är i inkluderades för att besvara 
studiens syfte. Exklusionskriterier var självbiografier från andra länder samt där författaren 
varit drabbad av bröstcancer under en annan ålder än 18–65 år. Begränsning av ålder gjordes 
för att kunna få en djupare förståelse för hur sjukdomen drabbar kvinnor som är i arbetsför 
ålder. Självbiografierna som valdes var skrivna 2003–2019, vidare hänsyn har ej tagits till 
tidsperiod då syftet fokuserar på subjektiva upplevelser. För att minimera eventuella 
misstolkningar som kan ske vid översättningar valdes endast självbiografier skrivna på 
svenska som originalspråk. Självbiografier som var skrivna ur ett annat perspektiv än 
patientperspektivet exkluderades den då det inte svarade på studiens syfte. 

Datainsamling 

Sökning efter relevanta självbiografier gjordes på Skövdes stadsbibliotek. Detta för att 
begränsa till ett område som författarna hade tillgång till. Bibliotekets digitala sökprogram 
användes för att hitta självbiografier som passade studiens syfte. Sökordet som användes var 
bröstcancer för att besvara syftet. Sökningen begränsades till enbart böcker på svenska 
eftersom författarna endast har god språkkunskap i svenska. Sökningen gav 32 träffar på 
litteratur om bröstcancer. All litteratur som framkom av sökningen var inte självbiografier, 
därav lästes endast de sammanfattningar som var självbiografier igenom. Elva 
sammanfattningar lästes för att hitta lämpliga självbiografier och sex relevanta 
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självbiografier som passade till syftet valdes efter sökresultatet. Sex självbiografier ansågs 
vara ett tillräckligt antal för att besvara syftet. Sökprocessen redovisas i bilaga 1. Antalet 
självbiografier ansågs vara tillräckligt för att besvara studiens syfte, vilket Henricson och 
Billhult (2017) förklarar i den kvalitativa metoden då analysmaterialet ofta omfattar en 
mindre mängd vid undersökning av subjektiva upplevelser. För att granska självbiografierna 
valdes Segerstens (2017) granskningsmall, se bilaga 2, detta för att tydliggöra och identifiera 
självbiografier som passade till studiens syfte. Alla böcker gick igenom granskningsmallen. 
Självbiografierna lästes igenom av författarna och nedan följer en kort sammanfattning. 

Självbiografier	
 
När livet rämnar av Eva Nyberg (2008). Eva drabbades av bröstcancer två gånger under 
olika tillfällen i livet. I hennes självbiografi får vi följa med på hennes två cancerresor. I 
boken lyfter Eva fram det jobbigaste under sjukdomens gång men även ljusa stunder och 
tillbakablickar under hennes liv. Hon berättar om hur hennes relationer till både vänner och 
familj påverkas av sjukdomen samt hur livet blir efter genomgångna behandlingar. 154 sidor. 
	
Cancer som resesällskap: min uppmuntran till dig av Maggie Målevik (2011). Maggie 
beskriver sin självbiografi som en positiv berättelse av en negativ händelse i livet. I boken 
får läsaren följa Maggies upplevelser och tankar kring sin bröstcancer. Boken är skriven med 
en positiv inställning med syfte att uppmuntra andra drabbade eller anhörig till en drabbad 
samt vårdare. 63 sidor. 
	
Enbröstad av Maria Grahn (2003). I Marias självbiografi får läsaren följa hennes cancerresa 
där Maria även har sparat många delar av det i bilder som också finns i boken. Hennes 
självbiografi handlar mycket om kroppsförändringar och då om att förlora ett bröst. Maria 
beskriver och berättar även om hur hennes jobb påverkas av sjukdomen samt hur sjukdomen 
sätter hinder för hennes vardag. 88 sidor. 
	
En hel jävla bok om cancer av Charlotta Lindgren (2016). Charlotta är 35 år när hon drabbas 
av bröstcancer. Hon har tre småbarn och är mitt uppe i livet. I hennes självbiografi får läsaren 
följa Charlottas tankar, upplevelser och livsförändringar. Efter all ångest och rädsla som 
Charlotta beskriver sker plötsligt en positiv förändring när hon inser att hon är gravid. 238 
sidor. 
	
Inte bara ett bröst av Annelie Babitz (2019). Annelie beskriver sin cancerresa i 
dagboksform. Läsare får följa med från första symtom till behandlingens slut och början av 
efterbehandling. Läsaren får även följa läkarbesök, möten med sjuksköterskor samt 
terapeuter. Till följd av cancerdiagnosen genomgår hon en operation där hennes andra icke 
drabbade bröst tas bort. Efter den operationen drabbas författaren av många frågor om 
hennes könsidentitet och sexualitet. 291 sidor. 
	
Behandlingen 205 dagar i kräftrike av Yvonne Hirdman (2019). I dagboksform får läsaren 
följa Yvonnes tid med bröstcancer. Yvonne berättar om hur alla behandlingar sliter på 
hennes kropp, både fysiskt och psykiskt. Men i hennes bok tar hon också upp och berättar 
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om kärlek till dem hon älskar. På ett spännande och lockande sätt beskriver Yvonne om 
framgångarna och bakslagen. 315 sidor. 

Analys 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver delarna i kvalitativ innehållsanalys som; 
analysenhet, meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 
Analysenheten är det som undersöks, exempelvis självbiografier. Meningsenheten består av 
ett stycke eller meningar ur analysenheten som besvarar syftet. Meningsenheten kortas ner 
och bildar en kondenserad matningsenhet som sammanfattar meningsenheten. 
Meningsenheten bildar en kod av det som är mest väsentligt av den kondenserade 
meningsenheten. Underkategorin utgörs av flera koder med gemensamt eller liknande 
innehåll. Kategorin har en högre abstraktionsnivå än underkategorierna och bildas utav 
underkategorierna (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Båda författarna läste 
självbiografierna självständigt. För att utesluta missförståelse diskuterades även 
självbiografierna av båda författarna tillsammans efter att självbiografierna hade lästs 
individuellt. När författarna läste självbiografierna dokumenterades sidor som innehöll 
meningsenheter eller stycken som ansågs svara på syftet för att göra analysen mer lättarbetat. 
Sedan sammanställde författarna vad som hade dokumenterats och innehållet diskuterades 
tillsammans. Innehållet från de dokumenterade sidorna analyserades med hjälp av delarna 
meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Meningar eller 
stycken som svarade på syftet och hade ett gemensamt budskap valdes ur självbiografierna 
och dessa meningar eller stycken bildade meningsenheterna. Sedan reducerades 
meningsenheten till en kondenserad meningsenhet för att få fram det huvudsakliga ur 
meningsenheten. I nästa steg gjorde författarna meningsenheterna till koder. Koderna 
sammanfattades av den kondenserade meningsenheten och sedan bildades underkategorier 
som i nästa steg blev kategorier. Kategorierna belyste helheten och flera underkategorier 
bildade tillsammans en kategori. Författarna gjorde en tabell som förklarade 
analysprocessen. Nedan är exempel ur analysprocessen, tabell 1. Analysprocessen redovisas 
i bilaga 3. Använda underkategorier ur självbiografierna redovisas i bilaga 4. 
 
Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkateg
ori 

Kategori 

Visst kan jag bli ledsen 
då jag tänker på att mina 
bröst inte kommer att se 
ut som tidigare 
någonsin mera. Visst är 
jag rädd att det ska 
påverka min känsla som 
kvinna. Jag har många 
funderar om hur jag 
kommer att se ut, hur 
min man kommer att 
reagera mm. 

Ledsen över 
förändrat 
bröstutseende 
och hur det 
påverkar min 
känsla som 
kvinna. Många 
funderingar om 
hur jag kommer 
se ut och hur min 
man kommer 
reagera. 

Förändrat 
bröstutseende 
påverkar min 
känsla som 
kvinna. 

 

Bröstförändrin
gar 

 

Upplevelse av 
kroppsförändringar 
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Etiska överväganden 

För att skydda en individs integritet och identitet skall en studie ha en etisk medvetenhet. 
Det finns fyra principer som skall uppfyllas för att en studie ska vara etiskt godkänd. Dessa 
fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. De kan sammanfattas som att de som berörs i studien ska vara informerade, 
att alla deltagare har egen rätt att bestämma om deltagande eller inte, att personuppgifter 
skall behandlas konfidentiellt utan åtkomst för utomstående och att den information som 
samlats in endast får användas till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2013). Källorna till 
det insamlade resultatet i denna studie är från självbiografier. Eftersom det är självbiografier 
visar det på att författarna själva valt att publicera böckerna och då individuellt avgjort vad 
de vill dela med sig av, vilket tyder på att beslutet om att dela mig sig om sina upplevelser 
och erfarenheter redan tagits då. Därför ansåg författarna till denna studie att det inte fanns 
något etiskt hinder för användning av självbiografier som källor. Författarna har exkluderat 
egna tankar och värderingar i studien. För att respektera kvinnorna och deras självbiografier 
är det viktigt att granskningen av litteraturen skedde noggrant för att undvika misstolkningar. 
Den risk som kan uppkomma vid användning av självbiografier är att författaren till 
självbiografin kan uppleva att den blivit missförstådd. För att undvika detta och skapa ett 
neutralt synsätt har författarna till denna studie valt att enskilt granska varje bok och sedan 
tillsammans skapa det nya resultatet. Författarna till denna studie har beaktat nyttjandekravet 
då informationen som framkommit endast tillämpas i denna studie.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fem kategorier med tio underkategorier som belyser kvinnors 
upplevelser av att vara drabbad av bröstcancer ur ett livsvärldsperspektiv, se bilaga 4. 

Kategori   Underkategori 

 Upplevelser av kroppsförändringar              Bröstförändringar 
                                                                                 Upplevelse av att tappa håret 

 
           Förändrad vardag                       Tröttheten 
                         Destruktiva känslor 

 
 Finner styrka från positivitet                        Mål längs vägen 

                         Personlig utveckling 
 
 Anhörigas inverkan                       Behov av stöd från anhöriga 

                         Dela med sig av känslor 
 
                       Upplevelser av sjuksköterskans stöd            Negativ inverkan 

                                               Positiv inverkan 

Upplevelser av kroppsförändringar 

Kvinnor beskriver vilka förändringar som uppkom för dem efter att de fått diagnosen 
bröstcancer. Kvinnor beskrev att bröstcancern skapade hinder för dem att vara den person 
som de brukade. Detta bidrog med att en del av kvinnors identitet ändrades då deras 
personlighet inte lägre upplevdes vara densamma som innan bröstcancerdiagnosen. 
Bröstcancer var en diagnos som gav kvinnor både psykiska påfrestningar samt fysiska 
förändringar. Kroppens utseende kom för många kvinnor att förändras och det påverkade 
kvinnors livsvärld och självkänsla. Det förändrade kroppsutseendet blev en kränkning för 
kvinnor då de upplevde att det var den delen av kroppen som identifierar kroppen som kvinna 
som försvann. Kvinnor upplevde overklighetskänslor när de såg sig själva i spegel efter att 
kroppen hade förändrats, vilket uppfattades som en sorgsen samt jobbig upplevelse. 

Bröstförändringar 

Brösten är en del av kvinnors könsidentitet och till följd av operation av brösten där antingen 
hela eller en bit av bröstet tas bort kan identiteten hotas. Kvinnor beskrev deras känslor av 
att brösten blev förändrade som påfrestande. De berättade om sina tunga känslor av att 
förlora ett bröst. Kvinnor beskrev att det inte bara är ett bröst utan de upplevde att en del av 
deras identitet kom att försvinna när bröstet försvann. Kvinnor berättade om deras känslor 
kring att se förändringar på sin kropp. De beskrev det som ledsna känslor när kroppen 
ändrades och inte ser ut som den tidigare gjort. Rädsla uppkom även om hur det påverkar 
kvinnligheten samt hur personer i deras närhet ska reagera. Men för att kvinnor inte skulle 
känna att deras utseende blev helt annorlunda fick de bidrag till att skaffa sig bröstprotes om 
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det behövdes. Detta beskrev kvinnor som en positiv upplevelse då deras sjukdomskänslan 
relaterat till deras utseende kan minskas. Men för kvinnor var det också påfrestande att de 
behövde skaffa sig protes-bh. Det tog kraft för dem att behöva gå och prova ut en då de 
upplevde förnedring och skam av att bara ha ett bröst. Vidare kom kvinnor närmare till 
acceptans om de förändrade brösten och berättade att de tillslut har accepterat att förlora ett 
bröst då det var en viktigare känsla för dem att bli av med det sjuka. 

                      Visst kan jag bli ledsen då jag tänker på att mina bröst inte kommer att se ut 
som tidigare någonsin mera. Visst är jag rädd att det ska påverka min känsla 
som kvinna. Jag har många funderingar om hur jag kommer att se ut, hur min 
man kommer att reagera mm (Målevik, 2011, s 11). 

Upplevelser av att tappa håret 

När diagnosen var ställd för kvinnor sattes operation och behandling in snabbt och det blev 
ingen lång tid för kvinnor att hinna bearbeta vad de skulle gå igenom. Allt skedde inom ett 
snabbt förlopp och när håret sedan var borta kom kränkningen och overklighetskänslor av 
det hastigt. Kvinnor beskrev hur deras kvinnlighet även påverkades av att de förlorade håret 
i samband med behandlingen. Kvinnor hade svårt att acceptera det förändrade utseendet och 
de berättade om jobbiga känslor kring att tappa håret, att det var först då de skulle se sig 
själva som sjuka för att de blev bleka och skalliga. I samband med att 
cytostatikabehandlingen påbörjades fick kvinnor ett antal biverkningar och då bland annat 
att de tappade håret. Att förlora håret berättade kvinnor som en bidragande faktor till ett 
större lidande för dem, då skallighet ofta kopplas ihop med att vara sjuk. Kvinnor valde att 
raka av sig håret när större delar av det hade fallit av. Detta för att de upplevde att det kunde 
vara lättare att förlora allt på en gång och inte dra ut på den förnedring de upplevde av att 
tappa håret. För kvinnor var det som en kränkning att bli av med håret, och trots att de visste 
att håret kommer växa ut igen var det ledsamt för dem att behöva uppleva förlusten av det. 
Det uppkom overklighetskänslor för dem att plötsligt se sitt utseende annorlunda.  

                      Och fy sjutton vad ledsen man kommer att vara den dag håret faller av, det 
känns helt outhärdligt trots att man vet att det kommer tillbaka när 
behandlingen är avslutad. Så overkligt att stå och titta på sin flintskalliga 
spegelbild, så sjuk man kommer känna sig. Brösten och håret, kvinnligheten, 
kränkningen av den (Nyberg, 2008, s 49). 

Förändrad vardag 

För att hantera sjukdomen och den nya livsvärlden som uppkom fick kvinnor hitta andra 
strategier för att kunna hantera vardagen. Det var en utmaning för kvinnor men med 
planering och prioritering av vardagen klarade de det. I den mån som gick ville kvinnor leva 
som de gjort innan diagnosen för att ha kvar sina rutiner samt att känna att inte hela deras 
värld vänts upp och ner. Bröstcancern blev för kvinnor en del av vardagen då sjukdomen 
ständigt påverkade dem. Deras förändrade mående samt tider att passa för att få sina 
behandlingar på sjukhuset var något nytt som kvinnor behövde rätta sig efter. Det krävdes 
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tid för kvinnor att acceptera att de drabbats av bröstcancer. Det blev omtumlande känslor för 
kvinnor som tvingades leva med diagnosen då vardagen fortlöper ändå, vilket tog på 
krafterna. 

Tröttheten 

Kvinnor berättade om hur livsvärlden har förändrats från innan de blev sjuka till hur den har 
blivit efter att de genomgått behandlingarna. De beskrev hur de saknade sin 
koncentrationsförmåga som de en gång i tiden hade. De beskrev sin trötthet som uppkom 
under behandlingen samt efteråt. I berättande text beskrev de hur deras 
koncentrationsförmåga har blivit sämre samt att det var svårare för dem att hänga med i TV-
program, böcker och vanliga samtal. Tröttheten som kvinnor upplevde bidrog med att de 
undrade hur de ska orka. De belyste att de förr alltid haft kraft till att orka med vardagen men 
att nu med tröttheten som uppstått måste de istället flera gånger om dagen gå och lägga sig 
och i sängen och blunda istället. Deras fritidsintressen kunde inte längre fullföljas som innan 
och när tröttheten tagit över vardagen blev det svårt att få vardagslivet att fungera. Därav 
fann inte kvinnor kraft till att göra andra saker, deras koncentrationsförmåga var inte på 
samma nivå som tidigare. Nu måste istället kvinnor lägga fokus på koncentrationen som tog 
mycket av den energin som kvinnor hade. Tröttheten som uppkom för kvinnor kan de inte 
alltid beskriva, den bara finns där. I de flesta situationer känner de av tröttheten men just 
denna trötthet var svår att beskriva. De uttrycker att de varken har ork för att ligga ner eller 
stå. Under sjukdomsförloppet sker även andra livsvärldsförändringar för kvinnor. Deras 
arbetsliv blev drabbat på grund av alla behandlingar som kvinnan gick igenom. Det tar inte 
enbart lång tid att genomgå behandlingar utan sviterna på kroppen kom också till följd, och 
då bland annat tröttheten. Kvinnor beskrev om hur de blev sjukskrivna för att de inte orkade, 
kunde eller har hade tid till att jobba längre. De beskrev det som en jobbig förändring då de 
ville kunna arbeta och försörja sig. 

                      Det är nu jag förstår och inser att det inte längre är som förut och kanske aldrig 
kommer att bli. När vi går på en av våra svamppromenader märker jag 
skillnaden. Jag tar liksom slut efter ett tag. Hur gärna jag än vill, hur mycket 
min vilja än pressar på, så går det inte. Det är framförallt i uthålligheten som 
skillnaden är störst (Grahn, 2003, s. 74).	

Destruktiva känslor 

Kvinnor beskrev deras jobbiga känslor om hur bröstcancer påverkade deras vardag. De 
berättade att det ständigt fanns en nedtyngande negativ känsla inom dem. Ibland märktes de 
känslorna av mer och ibland mindre. En ständig känsla av ångest fanns hos dem i vardagen 
som ledde till minskad livskvalité. Den starka dödsångesten som fanns hos dem och känslan 
av ovisshet att inte veta om sjukdomen kommer leda till död eller om de kommer få tillbaka 
sin vanliga livsvärld efteråt skildrar deras tankar. Kvinnor beskriver också en ilska och vrede 
inom dem. Kvinnor beskrev hur opassande cancern har dykt upp när deras liv såg bra ut och 
de var nöjda med tillvaron. Rädslan som hos varje kvinna uppkom bidrog till sorg. I sin 
sjukdom beskriver även kvinnor att det kändes som att de svikit sin kropp och därav 
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misslyckats i livet. Kvinnor längtade efter att återgå till sina gamla liv samtidigt som de 
redan innan visste att det kommer bli en resa som kommer skapa förändringar för dem. 
Vidare uppkom diagnosen bröstcancer många gånger som en chock för kvinnor då 
sjukdomen ofta uppkom symtomlöst.	Det kan leda till att kvinnor hade svårare att acceptera 
vad som hade hänt samt att reaktionerna på att ha drabbats av bröstcancer kan bli starkare. 
Men kvinnor hade även misstänkt bröstcancer innan de fått diagnosen eftersom de känt en 
knöl i bröstet. Detta skapade oro för kvinnor innan diagnosen var satt samt att när de fick 
diagnosen blev det ett tungt besked, då den oro de haft innan plötsligt blev deras verklighet. 
Kvinnor beskrev att de då behövde släppa ut sina negativa känslor och tillåta dem för att 
kunna gå vidare, exempelvis genom att prata med en anhörig. Att känna en sorg vid ett 
bröstcancerbesked är vanligt och att se sin framtid bli annorlunda direkt gjorde att kvinnor 
upplevde orättvisa. Kvinnor uttryckte verbalt med ord och skrik vad för destruktiva känslor 
som uppkom för dem.	

                      En vrede skjuter upp inom mig, het som en gejserstråle ur jordens inre! Fan! 
Vad är det här? Nu? När livet börjar se bra ut! Ska jag ha detta också! Varför 
det? (Grahn, 2003, s. 8). 

Finner styrka från positivitet 

Kvinnor beskrev betydelsen av att ha en positiv inställning med mål för att hålla sitt 
välmående uppe samt att kunna ta sig igenom operation och behandlingar. För dem var det 
viktigt med mål längs vägen. Kvinnor beskrev sitt lidande samt förändrade livsvärld men tar 
också upp positivitet. För kvinnor är tro och hopp något som kunde förbättra deras 
välmående. Det fanns en vilja till att ta sig igenom den kommande jobbiga perioden med 
operation och behandlingar för att sedan komma tillbaka och fortsätta leva livet. Något som 
stärkte drabbade kvinnor var anhöriga som fanns med dem under den jobbiga perioden, samt 
deras egen inställning gällande bröstcancern.  

Mål längs vägen	

Kvinnor berättade om positiva upplevelser från den negativa sjukdomen. För dem krävdes 
det en positiv inställning för att kunna ta sig igenom det, utan den hade de inte kunnat ta sig 
genom operation och behandlingar lika bra. Deras inställning var det som drev dem framåt 
under sjukdomsförloppet. För kvinnor var det viktigt att försöka tänka positivt i den mån det 
går för att hålla glädjen och livskraften uppe samt att ta sig genom den förändrade vardagen. 
För att klara det beskrev de hur de satte upp delmål och mål för att kunna placera sitt fokus 
på det. Genom att sätta upp mål blev det lättare för dem att kunna ta ett steg i taget för att 
kunna fokusera på en del i taget, istället för att se hela cancerresan som ett stort steg att ta 
sig igenom på en gång. Kvinnor beskrev en vilja till att fortsätta leva, de vill inte låta 
bröstcancern hindra dem utan de ville ta sig igenom operation och behandlingar för att sedan 
återgå till livet igen. De pushade sig själva till att hitta styrka att trotsa bröstcancern med en 
positiv inställning. Något som stärkte dem är att de fick kärlek från sina anhöriga. 
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                      Nu börjar mitt tänk formas alltmer till ett positivt framåttänkande. Jag ser 
framför mig hur jag måste sätta upp olika delmål, viktiga milstolpar för att ha 
något bra att sätta fokus på. Glada tankar så långt det är möjligt. Dom kommer 
säkert att bli grumliga ibland men jag måste jobba på att tänka positivt. 
(Målevik, 2011, s 9). 

Personlig utveckling	

För kvinnor har cancerresan bidragit med en personlighetsutveckling. De jobbiga känslorna 
som kvinnor har genomgått har till en viss del kunnat stärka dem. Deras cancerresa har givit 
dem styrka till att kunna hantera kommande oro som kan uppkomma under senare delar av 
livet. Det har både givit dem styrka för att ta sig genom tuffa perioder samt att de uppskattade 
varje stund i livet mera. Något som hjälpte kvinnor med personlig utveckling var att de fick 
möjlighet till att prata med en bröstsyster som var en annan kvinna som hade samma diagnos. 
De kunde då samtala med varandra och dela med sig av känslor och tankar för att 
tillsammans skapa bättre hälsa och minska lindande. Men de kunde också samtala om den 
oro som bröstcancern bidragit med, och då framför allt relaterat till återfall. Det var en tanke 
som kvinnor bar med sig eftersom det fanns rädsla av att drabbas igen. Men det som kvinnor 
framför allt belyste var hur de kände sig psykiskt starkare efter att blivit frisk från sin 
bröstcancer.	

                      Jag säger att jag hoppas på att gå stärkt härifrån, att jag ska hitta ett lugn kring 
allt jag varit med om och styrka att hantera den oro som kommer att vara en 
följeslagare under resten av livet (Nyberg, 2008, s.129). 

Anhörigas inverkan 
Kvinnor belyste relationer i deras omgivningen som en viktig del för dem. De upplevde att 
stödet som de fick från deras anhöriga var viktigt för dem. Kvinnor beskrev hur de fick stöd 
och omtanke av sin familj och närstående. För kvinnor var det en styrka och uppmuntran att 
de hade de som de älskade runt sig som stöttade dem i den svåra livssituationen, både under 
behandlingstid samt efteråt. Men kvinnor kunde även känna en skuld över att berätta för sina 
anhöriga om deras mående, då de kände att det var deras fel att deras anhöriga blev ledsna. 
Detta för att kvinnor vet att deras anhöriga kommer att bli ledsna, samt att de inte ville att 
det ska påverka deras barn i framtiden. För att kvinnor skulle orka med den förändrade 
vardagen var anhöriga viktiga för dem för att kunna få stöd och hjälp. Både fysiskt och 
psykiskt var det viktigt för kvinnor med stöd och hjälp för att kunna ta sig igenom alla måsten 
i vardagen. Detta var kvinnor tacksamma över samt att de kände sig älskade trots 
bröstcancern. Men de kvinnor som hade barn upplevde även svårigheter, de uttryckte jobbiga 
känslor över att behöva tala om beskedet om bröstcancer för dem. De beskrev skillnader i 
vilken ålder barnen var i, när barnet var yngre kunde det vara lättare att tala om det eftersom 
de inte förstår lika mycket, och därav kan barnens sorg bli mindre. Däremot om barnen var 
äldre kunde det vara jobbigare för kvinnor eftersom deras barn då har en ökad förståelse för 
vad bröstcancer är samt att de kan veta att det kan vara en dödlig sjukdom. 
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Behov av stöd från anhöriga	
Kvinnor beskrev vilket behov de hade av anhöriga, att deras inverkan och stöd gjorde 
skillnad för att de inte skulle känna sig ensamma. Behovet av stöd är något som kvinnor lyfte 
fram som viktigt för att orka ta sig igenom operation och behandlingar för att bota 
bröstcancern. Anhöriga hjälpte kvinnor både fysiskt och psykiskt genom att finnas där för 
dem som stöd samt att kvinnor fick hjälp av dem i vardagen. Vidare berättar kvinnor om 
stödet de får från anhöriga samt deras behov av det. Kvinnor upplevde det som positivt att 
de valt att dela med sig om sin sjukdom till deras anhöriga och inte dolt den. Det är tack vare 
att de gjort det som de fick det fina stödet. Kvinnor ville ha en öppen relation om sin sjukdom 
där inget kändes förbjudet som anhörig att fråga om. 
	
                      Jag är glad att jag har valt att inte på något sätt dölja vad det är som ska hända 

med mig. Tack vare det får jag mycket stöd av min omgivning och de känner 
att inga frågor är farliga eller förbjudna (Grahn, 2003, s. 20)	

Dela med sig av känslor	
Att berätta om sin oro för en anhörig kunde i många fall kännas bra för drabbade kvinnor, 
men det kan också ge delade känslor då det kan ge oro till sin närmaste, vilket kvinnor i 
många fall inte vill. Kvinnor har själva misstänkt bröstcancer innan diagnosen var ställd 
vilket har skapade en rädsla då de var fast i tankar om förtvivlan att de fått bröstcancer. Att 
kvinnor då kunde uttrycka sig för en anhörig om hur de kände kunde minska på deras egen 
rädsla, dock var det svårt för kvinnor att berätta om en sådan jobbig oro som de bar på. Men 
när de har fått dela med sig av sina känslor och upplevelser kände de en lättnad av att inte 
vara ensam i sina funderingar. Kvinnor beskriver om hur deras relationer påverkas av att de 
har drabbats av bröstcancer. Att få diagnosen skapade en tuff period för kvinnor och deras 
anhöriga då vardagslivet förändrades hastigt. Kvinnor berättade om hur livskrisen gjorde att 
det krävdes mera för att få vardagen att fungera samt att det var svårt men att de på något 
sätt klarade det. De hade behov av stöd från sina närmaste, vilket de också fick, men kvinnor 
belyste att det inte alltid är lätt med ett fungerande förhållande i bröstcancerns 
omständigheter. 
 

Min make vill inte att jag skriver om honom. Men jag vill ändå skriva några få 
rader om hur svårt det är att få till ett fungerande, normalt förhållande efter en 
livskris som denna. Det krävs en hel del för att få det att fungera. Från båda 
sidor. Det är svårt. Men det går (Lindgren, 2016, s. 149). 

Upplevelser av sjuksköterskans stöd 
Kvinnor beskrev mötet med vården och då deras upplevelse av sjuksköterskans bemötande 
och agerande. Det fanns både likheter och skillnader mellan kvinnor och deras upplevelse 
av sjuksköterskan, då sjuksköterskan givit dem både negativ och positiv inverkan. Kvinnor 
berättade om deras positiva upplevelser av sjuksköterskans stöd. De beskriver att 
sjuksköterskan gav dem trygghet och omtanke samt hade en lugnande inverkan på dem. 
Kvinnor berättade om hur sjuksköterskan hjälpte dem genom att förklara om behandlingen 
som pågår samt att de visade att de alltid finns till hands, exempelvis genom att kvinnor 
kunde ringa vid eventuella frågor eller problem. Kvinnor berättade om hur lugn, skicklig och 
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vänlig sjuksköterskan är. Den negativa inverkan från sjuksköterskan var att de inte såg 
kvinnor som människa och då inte individanpassat vården.	

Negativ inverkan	
Kvinnor berättade om hur upplevelsen av sjuksköterskans bemötande ibland inte var någon 
positiv upplevelse, de beskriver att de var trötta på sjuksköterskornas tjat om att de var en 
kämpe i sin sjukdom och skulle ha ett positivt synsätt trots bröstcancern. De kunde uppleva 
att för sjuksköterskorna var de bara en patient i mängden och blev inte blir sedd för den 
människa som de var. Enligt kvinnor fanns det ingen forskning som tydde på att positivt 
tänkande hjälpte till att bli frisk från bröstcancer. Kvinnor upplevde att sjuksköterskorna 
borde tänka över sitt bemötande och inte bemöta alla lika. Kvinnor beskrev att de inte ville 
höra att andra förstår vad de har genomgått när de själva inte varit drabbade av bröstcancer. 
	
 Jag är trött på alla floskler som sjuksköterskor, kirurger och onkologer 

använder sig av när de pratar med sina cancerpatienter. Det här eviga tjatet om 
att jag ska kämpa, se positivt på tillvaron trots att jag har cancer. Men tänk om 
jag bara vill lägga mig ner och dö (Babitz, 2019, s. 116).	

Positiv inverkan	
Sjuksköterskans stöd beskrev kvinnor också som mer än enbart medicinskt, utan de fanns 
även där för kvinnor gällande den psykiska hälsan. Kvinnor ville inte alltid ta upp alla 
aspekter om sjukdomen med sina anhöriga och då fanns sjuksköterskan som ett stöd genom 
att de visade att sjuksköterskan var närvarande och lyssnade in kvinnor. Att kvinnor hade 
samma sjuksköterska som de mötte i vården upplevde de som positivt då de fann en trygghet 
i att veta att de kommer träffar samma person vilket också ger tillförlit. Därav visste också 
kvinnorna vem de skulle vända sig till vid eventuella problem eller frågor, vilket också har 
en lugnande inverkan på kvinnor eftersom de visste att det alltid fanns någon till hands. 
Kvinnor beskrev vilken trygghet deras egna sjuksköterska har givit dem under deras 
sjukdomstid. För dem var det positivt att ha en egen sjuksköterska att kontakta vid eventuella 
funderingar. Kvinnor beskrev sjuksköterskans lugnande inverkan på dem under 
behandlingstiden. Sjuksköterskan bidrog med ett lugn genom att berätta om behandlingen 
samt tillämpa omvårdnadsåtgärder. Kvinnor ville under sin behandling försöka tänka 
positivt och sjuksköterskan hjälpte dem genom att förklara på ett hjälpande och lugnande 
sätt, vilket de upplevde som positivt.	
		
                      Sjuksköterskan berättar: Tänk inte att det är gift vi sprutar in i kroppen, säger 

sköterskan, för då känner du dig sjuk. Tänk att det är ett läkemedel som hjälper 
dig. Finns det några små partiklar av tumörceller kvar i kroppen, så tar det här 
knäcken på dem (Nyberg, 2008, s. 14).	

Resultatsammanfattning 

Resultatet redovisades i fem kategorier och tio underkategorier som uppkom ur analys av 
självbiografierna. Resultatet belyste kvinnors upplevelser av att vara drabbad av bröstcancer 
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ur ett livsvärldsperspektiv. Kvinnor belyste upplevelsen av kroppsförändringar och att 
kroppen inte kommer förbli som den tidigare varit. Bröstförändringar och att tappa håret var 
påfrestande för dem. Kvinnor belyste olika känslor om det förändrade kroppsutseendet, det 
upplevdes som en identitetskränkning men kvinnor kom tillslut med acceptans då de ville få 
bort den sjuka delen av sin kropp. Kvinnor belyste deras förändrade vardag då den plötsligt 
vändes upp och ner. Trötthet och destruktiva känslor beskrevs som påfrestande i kvinnors 
vardag då de inte längre hade samma kraft och ork som tidigare. Destruktiva känslor som 
oro, rädsla och ångest uppkom. Kvinnor beskrev hur de fann styrka från positivitet och då 
att de hade mål längs vägen samt att det gav en personlig utveckling som uppmuntrade 
kvinnor till att ta sig igenom operation och behandlingar. Med anhörigas inverkan och 
kvinnors behov av anhörigstöd belyste kvinnor hur viktigt det var att ha anhöriga i sin 
omgivning som stöttade dem. Kvinnors upplevelser av sjuksköterskans stöd hade både 
negativ och positiv inverkan för kvinnor som tog upp olika aspekter av erfarenheter från 
sjuksköterskan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Ämnet bröstcancer och syftet med att belysa kvinnors upplevelser av att vara drabbad av 
bröstcancer kändes som ett relevant och aktuellt ämne att studera eftersom det är den 
vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Metoden som valdes var en kvalitativ metod och 
analysprocessen var en kvalitativ innehållsanalys som grundar sig i och avser att studera 
personers levda erfarenhet. Den kvalitativa metoden anses som lämplig när människors 
erfarenheter eftersöks (Henricson & Billhult, 2017), i denna studie handlar det om kvinnors 
erfarenhet av att vara drabbad av bröstcancer i en arbetsförbar ålder. De berörda inklusion- 
och exklusionskriterierna anses ha varit relevanta för studiens syfte att belysa kvinnors egna 
subjektiva erfarenheter. Tidsperioden för publicering av valda självbiografier var 2003–
2019. Eftersom det var egna upplevelser och erfarenheter som skulle undersökas istället för 
behandlingsstrategier togs ingen hänsyn till att det var äldre självbiografier. Författarna 
menar på att upplevda erfarenheter inte förändras omfattande under den valda tidsperioden 
som behandlingsstrategier gör då vården är i ständig utveckling. Skövde stadsbiblioteks 
digitala sökprogram användes i sökprocessen. Sökordet som användes var bröstcancer och 
det resulterade i 32 träffar. Elva sammanfattningar lästes och sex självbiografier som ansågs 
vara relevanta för studiens syfte valdes. Begränsningen i sökprocessen anses inte haft negativ 
inverkan på resultatet då författarna ansåg att de sex valda självbiografierna var tillräckligt 
med data för att svara på syftet med studien. De valda självbiografierna har visat liknande 
karaktäristiska drag som stärker återkommande, liknande erfarenheter hos kvinnor. 
Granskningen av självbiografierna relaterat till trovärdighet, innehåll, relevant kunskap och 
erfarenhet inom ämnet gjordes med Segestens (2017) granskningsmall, se bilaga 2. Alla 
valda självbiografier granskades genom att besvara frågorna i Segerstens (2017) 
granskningsmall. Efter granskningen ansågs självbiografierna vara relevanta till studien. 
Analys av de valda självbiografier gjordes för att finna meningsenheter som tillsammans 
skapade gemensamma kategorier som besvarade syftet. Självbiografier valdes för att få 
kvinnornas egna ord på deras erfarenheter. Författarna till denna studie ansåg att artiklar inte 
var tillräckligt pålitligt vid en undersökning av subjektiva erfarenheter, detta för att det finns 
risk att författaren till artikeln gör egna tolkningar och det kan påverka artikelns resultat.	

En metod som även skulle lämpa sig för studiens syfte är en kvalitativ forskningsintervju 
som beskrivs av Danielson (2017b) som lämplig att använda för att förstå och undersöka 
personers egna upplevelser och erfarenheter av situationer och händelser. Att genomföra en 
kvalitativ forskningsintervju kräver noggrann förberedelse för att svara på syftet. Detta 
genom en god planering av både intervju och analysarbete. Frågorna som ställs till 
deltagaren kan vara både mer öppna eller mer strukturerade och med följdfrågor för att få 
fram ett pålitligt resultat (Danielson, 2017b). Även om metoden lämpade sig för studiens 
syfte valdes det inte på grund av att författarna hade en begränsad tid för att genomföra denna 
studie. En annan metod för att göra undersökningar är en kvantitativ metod som bygger på 
mätningar, observationer och jämförelser för att svara på en forskningsfråga (Billhult, 2017). 
Den ansågs vara irrelevant eftersom det inte skulle svara på syftet med studien om kvinnors 
egen upplevelse av att drabbas av bröstcancer.	
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Studiens trovärdighet värderas efter trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Författarna anser att de citat som används i resultatet styrker 
studiens trovärdighet och giltighet eftersom det är drabbade kvinnors egna ord. Förförståelse 
hos författarna gällande ämnet, förutfattade meningar och erfarenheter kan påverka 
resultatets tillförlitlighet. För att minimera den risken diskuterade författarna 
självbiografiernas innehåll för att skapa ett resultat utan att lägga egna värderingar i 
sammanställningen, vilket styrker tillförlitligheten. Studiens resultat kan överföras till andra 
grupper och det kallas överförbarhet eller generaliserbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Bröstcancer bidrar med erfarenheter till de drabbade och skapar en gemenskap med andra, 
då de drabbade kvinnorna tillsammans kan träffas och prata om deras tillvaro, och därför 
anser författarna att resultatet är överförbart eller generaliserbart till andra kvinnor drabbade 
av bröstcancer.	

Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att kvinnors livsvärld blev förändrad vid diagnosen bröstcancer. Olika 
känslor uppkom plötsligt då diagnosen ofta kom som en oväntad chock och påverkade 
kvinnors hälsa. Deras livsvärld förändrades drastiskt då kvinnor nu behövde lägga mycket 
tid på förändringarna i vardagen som exempelvis behandlingar. Oro ångest och lidande 
uppkom inför vad som komma skall samt förändringar inför den nya kroppen gav också oro 
och rädsla och en känsla av att förlora sin identitet. Trisha et al. (2017) belyser också att 
kvinnor får en förändrad livsvärld. För kvinnor uppkom det utmaningar efter 
bröstcancerdiagnosen gällande planering i vardagen. Förändringar skedde både gällande 
familjeplanering och ekonomiska aspekter som påverkade vardagslivet för kvinnorna. Ett 
exempel som Trisha et al. (2017) belyser är att efter genomgångna behandlingar fick kvinnor 
svårare att skaffa barn på naturlig väg och fick istället använda sig av fertilitetskliniker, vilket 
också blev en utmaning som ledde till en förändring som drabbade kvinnor inte hade räknat 
med (Trisha et al., 2017). Förändringarna som uppstod för kvinnor var också kroppsliga 
vilket ledde till lidande för kvinnor samt känsla av att känna sig som människa minskades. 
Det påverkade kvinnors livsvärld och självkänsla, vilket också ledde till en annan uppfattad 
kroppsbild samt minskad hälsa. Författarna har förståelse för att livsvärlden för kvinnor 
ändras drastiskt eftersom ett bröstcancerbesked skapar förändring för kvinnor. Författarna 
har förståelse för kvinnors känslor kring att kroppen ändras, då helheten av att känna sig som 
en människa inte längre kvarstår. Bröstcancer är en sjukdom som kan synas utvändigt för 
kvinnor då kroppen kommer att förändras. Med hjälp av peruker och protes-bh kan kvinnors 
utseende återgå till det liknande innan de blev sjuka vilket författarna upplever som 
fördelaktigt då det inte behöver bli en lika stor förändring för drabbade kvinnor samt att 
lidande och deras känsla av att se sjuk ut minskas. 

Resultatet belyser att en utmaning i vardagen som uppstod för kvinnor var bland annat att 
finna kraft till att orka med vardagen, då hälsan blev annorlunda efter diagnosen ställdes. 
Det som tidigare inte varit påfrestande att utföra blev nu istället en utmaning. För kvinnor 
och deras familj, om de hade det, fick börja prioritera om för att kunna hinna med alla 
måsten. Tröttheten som uppkom för kvinnor skapade hinder och tog tid från dem i vardagen 
då mer tid från vardagen behövdes till vila och återhämtning. Men kvinnor beskriver även 
hur deras nya prioritering av ork och tid gav dem en styrka och utveckling i sig själva, vilket 
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stärker kvinnors hälsa. Smit et al. (2019) styrker detta då de belyser att kvinnor upplevde en 
personlighetsutveckling efter att de genomgått sin bröstcancerbehandling. Kvinnor hade 
även en önskan om att göra skillnad för andra genom att ge stöd och råd gentemot andra som 
också kämpar med samma diagnos. Författarna upplever det som en positiv aspekt att 
kvinnor ville och hade ork till att vilja göra gott för andra också bröstcancerdrabbade. På det 
sättet bildades en gemenskap för drabbade kvinnor som tillsammans kan främja hälsa för 
varann genom gemenskapen. Vidare tyder resultatet på att kvinnor har behov av att dela med 
sig av känslor för att kunna lätta på tankar och känslor. Vilket författarna upplever kan 
tillgodoses när kvinnor kan samtala med andra drabbade kvinnor för att tillsammans bidra 
med bättre livsvärld och minska lidande då de kan umgås med kvinnor i samma situation. 
Detta tillgodosågs och gjordes möjligt då kvinnor fick en bröstsyster som de kunde samtala 
med och dela med sig av sina känslor. 

Efter att ha fått diagnosen bröstcancer uppkom det känslor av rädsla, oro, lidande samt 
ovisshet för kvinnor då plötsligt deras framtid blev osäker. En känsla av ständig osäkerhet 
fanns hos kvinnor även när de blivit friska från bröstcancern. Rädsla för återfall var en stark 
känsla som dagligen kämpades med och som påverkade kvinnors hälsa. Eftersom 
bröstcancern hade en stor psykisk påfrestan på dem, samt att kvinnor vet hur dåligt de mått 
på grund av den, är det något som de inte vill uppleva igen. Även om kvinnor blivit friska 
finns både rädsla av återfall samt psykisk ohälsa relaterat till bröstcancern kvar efteråt.	
O´Conner et al. (2011) stärker detta då de belyser att kvinnors mående efter genomgången 
operation och behandling upp till ett år efter behandlingar är klart fortfarande var sämre än 
innan de insjukna. De belyser att för kvinnor var det en traumatisk upplevelse, även fast 
kvinnor varit sjukdoms fria i ett år. Kvinnor var då drabbade av posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSD) vilket resulterade till en försämrad livsvärld. Vid diagnostillfället ska sjuksköterskor 
kunna identifiera riskfaktorer för PTSD för att kunna ge drabbade kvinnor möjlighet till 
förebyggande insatser för att minska lindande. Författarna upplever det som en viktig faktor 
att sjuksköterskor ska kunna identifiera riskfaktorer för PTSD att kunna förbättra livsvärlden 
för kvinnor. Genom att uppmärksamma riskfaktorer kan sjuksköterskan genom 
personcentrerad omvårdnad samt att se den drabbade kvinnan som människa bidra med att 
främja hälsa och lidna lidande för kvinnor. Författarna upplever att destruktiva känslor som 
rädsla, oro och lidande kan minskas genom god information samt omvårdnad från 
sjuksköterskan för att kunna förbättra livsvärlden för bröstcancerdrabbade kvinnor.	

Resultatet tog upp kvinnors upplevelser av anhörigas betydelse under sjukdomstiden. Den 
största delen av anhörigas betydelse av positivt, då deras stöd gav kvinnor styrka, trygghet 
samt känslan av att ses som en unik människa. Kvinnor hade behov av att inte känna sig 
ensamma i sin diagnos vilket anhöriga som fanns med dem kunde tillgodose att de inte 
gjorde. Anhörigas stöd hjälpte drabbade kvinnor och genom stödet förbättrades kvinnors 
hälsa. En annan aspekt om anhöriga som resultatet tog upp var att kvinnor inte ville tynga 
ner dem av orsaken att de hade drabbats av bröstcancer, de ville sina anhöriga väl. Detta 
diskuterar också Landmark och Wahl (2002) som beskriver att socialt stöd från nära 
släktingar nämndes ofta och värdesättes mest bland kvinnor. Den känslomässiga aspekten 
av det sociala stödet var dominerande och det praktiska stödet rapporterades också som 
värdefullt. De belyser att när kvinnor drabbats av bröstcancer drabbas också hela familjen. 
Å ena sidan upplevdes socialt stöd som positivt, men å andra sidan verkade socialt stöd vara 
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en extra börda för de anhöriga då det upplevdes som jobbigt att se sin närmaste sjuk. Att som 
anhörig se sin närstående sjuk kan ge ett lidande för dem, vilket också bidrog med en 
förändrad livsvärld för hela familjen. Författarna till denna studie anser att anhöriga är en 
viktig roll för drabbade kvinnor. Genom att finna stöd från anhöriga upplever författarna att 
livsvärlden för kvinnor kan förbättras. Det upplevs även positivt att anhöriga kan hjälpa 
kvinnor i vardagen eftersom kvinnor får svårare att utföra alla måsten i vardagen på grund 
av tröttheten som uppkommer. 

Resultatet tydliggör både likheter och skillnaderna mellan kvinnors egen upplevelse, 
gällande mötet av sjuksköterskan. Sjuksköterskan upplevdes till stor del som ett positivt 
stöd, där de kunde finna trygghet och lugn. Detta tyder på att sjuksköterskan har behov av 
att individanpassa vården för att kunna bemöta alla drabbade kvinnor på bästa sätt samt att 
främja deras hälsa och livsvärld. Alla människor är olika och därav vill alla inte bli bemötta 
på samma sätt. Begreppet människa beskriver att varje människa är unik samt att integritet 
och värdighet ska tillgodoses. Genom en personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan 
tillgodose detta i möjligaste mån för att skapa bra förutsättningar för bröstcancerdrabbade 
kvinnor. I den personcentrerade vården ingår även anhöriga och det är upptill den drabbade 
kvinnan själv om de vill inkludera sina anhöriga i vården. Om kvinnor önskar det ska 
sjuksköterskan tillgodose det och ta med anhöriga i vården för att stärka kvinnors positiva 
upplevelser. Författarna upplever att en personcentrerad vård är det bästa sättet att tillgodose 
omvårdnadsbehov och möta drabbade kvinnor. Även fast alla kvinnor var drabbade av 
samma sjukdom är alla människor olika och därav behöver olika bemötanden. När 
sjuksköterskan utövar en personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan möta kvinnors 
livsvärld på bästa sätt och det upplever författarna är en förutsättning för att vårda drabbade 
kvinnor. Det belyser också Söderman et al. (2019) då de beskriver att kvinnor hade positiva 
upplevelser från mötet med vården samt att de positiva mötena främjade kvinnors hälsa och 
förmåga att kunna gå tillbaka till sitt arbete efteråt. De belyser även att det inte enbart är den 
medicinska behandling som avgör om kvinnor kan återgå till sitt arbete efter avslutad 
behandling utan upplevelser av bemötandet från vården även spelar roll för den enskilde 
kvinnans upplevelse av hälsa. Att sjuksköterskan ser patienten som människa upplever 
författarna som betydelsefullt för att kunna möta och tillgodose kvinnors behov för en god 
omvårdnad. Sjuksköterskans profession är omvårdnad (Ekebergh, 2015b) och vid 
omhändertagande av kvinnor som har drabbats av bröstcancer upplever författarna att det är 
viktigt att tillgodose deras omvårdnadsbehov. Det kan vara i form av att hjälpa till vid 
behandlingar men också att samtala med kvinnor. Detta för att bidra med välbefinnande och 
försöka skapa en bra livsvärld för kvinnor. 

Konklusion 

Denna studie ska ge sjuksköterskor en fördjupad förståelse av kvinnors erfarenheter att 
drabbas av bröstcancer. I studien framkom det att när kvinnor drabbas av bröstcancer ändras 
deras livsvärld drastiskt, vilket skapar känslostormar av rädsla, oro och ångest. Alla 
förändringar som kvinnor ställs inför skapar ovisshet för kvinnor samt känslor av att deras 
identitet kommer att minska då deras utseende kommer att förändras. För kvinnor krävs det 
tid för att acceptera att de drabbats av bröstcancer samt att se sitt förändrade utseende. 
Samtidigt belyser också kvinnor den styrka som de hittat i sig själva under sin cancerresa. 
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Något som har stärkt kvinnor under deras sjukdomsförlopp är deras anhöriga som givit dem 
stöd och hjälp under den tuffa perioden. Även sjuksköterskan har haft inflytande och då har 
kvinnor upplevt sjuksköterskan som ett positivt och hjälpande stöd, men sjuksköterskan har 
också bidragit med negativ inverkan, vilket tyder på att vården ska utformas personcentrarat 
för att ge kvinnor det bästa stödet för att främja deras livsvärld. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat kan på flera sätt tillämpas av sjuksköterskor i den kliniska verksamheten. 
Genom en fördjupad förståelse för kvinnors livsvärld kan bröstcancerdrabbade kvinnors 
hälsa öka samt att lidande kan minska. Resultatet kan användas av sjuksköterskor för att öka 
medvetenheten vid bemötande och vårdande av drabbade kvinnor. Genom att beakta kvinnor 
som en människa och inte en diagnos kan en mer personcentrerad vård uppnås. I detta bör 
även anhörig finnas med i vården om det önskas av kvinnan. Förslag till vidare studier kan 
vara att fördjupa studien genom att undersöka en större grupp av kvinnor samt att göra mer 
specifika undersökning inom de kategorier som har framkommit av resultatet, exempelvis 
genom att göra intervjustudier.  
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Bilaga 1 - Sökprocessen 

Databas 
Datum 

Sökord Avgränsningar Antalet 
träffar 

Lästa 
sammanfattningar 

Valda 
självbiografier 

Skövdes 
stadsbibliotek 
191110 

Bröstcancer Typ: Bok 
Språk: 
Svenska 

32 11 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Granskningsmall (Segesten, 2017) 

 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 

Visst kan jag bli 
ledsen då jag 
tänker på att mina 
bröst inte kommer 
att se ut som 
tidigare någonsin 
mera. Visst är jag 
rädd att det ska 
påverka min 
känsla som 
kvinna. Jag har 
många funderar 
om hur jag 
kommer att se ut, 
hur min man 
kommer att 
reagera mm. 

Ledsen över 
förändrat 
bröstutseende 
och hur det 
påverkar min 
känsla som 
kvinna. Många 
funderingar om 
hur jag kommer 
se ut och hur 
min man 
kommer 
reagera. 

 

Förändrat 
bröstutseende 
påverkar min 
känsla som 
kvinna. 

 

Bröstförändringar 

 

Upplevelse av 
kroppsförändringar 

Och fy sjutton vad 
ledsen man 
kommer att vara 
den dag håret 
faller av, det 
känns helt 
outhärdligt trots 
att man vet att det 
kommer tillbaka 
när behandlingen 
är avslutad. Så 
overkligt att stå 
och titta på sin 
flintskalliga 
spegelbild, så sjuk 
man kommer 
känna sig. Brösten 
och håret, 
kvinnligheten, 
kränkningen av 
den. 

Outhärdliga 
ledsna känslor 
om overkligt 
förändrat 
kroppsutseende. 
Kränkning av 
kvinnligheten. 

Kränkning av 
kvinnliga 
utseendet. 

 

Upplevelse av att 
tappa håret 

Upplevelse av 
kroppsförändringar 

Det är nu jag 
förstår och inser 
att det inte längre 
är som förut och 
kanske aldrig 
kommer att bli. 
När vi går på en av 

Nu förstår jag 
att det inte 
kommer bli som 
förut. Jag 
märker skillnad 
i att min ork tar 
slut, hur gärna 

Tröttheten tar 
över. 

Tröttheten Förändrad vardag 



 

 

våra 
svamppromenader 
märker jag 
skillnaden. Jag tar 
liksom slut efter 
ett tag. Hur gärna 
jag än vill, hur 
mycket min vilja 
än pressar på, så 
går det inte. Det är 
framförallt i 
uthålligheten som 
skillnaden är 
störst. 

jag än vill så går 
det inte. 

En vrede skjuter 
upp inom mig, het 
som en 
gejserstråle ur 
jordens inre! Fan! 
Vad är det här? 
Nu? När livet 
börjar se bra ut! 
Ska jag ha detta 
också! Varför 
det?” 

En vrede startar 
inom mig. Varför 
just nu när livet 
ser så bra ut? 

Vrede och 
ifrågasättande. 

 

Destruktiva 
känslor 

Förändrad vardag 

Nu börjar mitt 
tänk formas 
alltmer till ett 
positivt 
framåttänkande. 
Jag ser framför 
mig hur jag måste 
sätta upp olika 
delmål, viktiga 
milstolpar för att 
ha något bra att 
sätta fokus på. 
Glada tankar så 
långt det är 
möjligt. Dom 
kommer säkert att 
bli grumliga 
ibland men jag 
måste jobba på att 
tänka positivt. 

Nu har jag ett 
positivt 
framåttänkande 
och jag sätter upp 
egna delmål och 
mål. De glada 
tankarna kan bli 
så grumliga 
ibland men jag 
ska jobba på att 
tänka positivt. 

 

Positivt 
framåttänkande 
med mål. 

 

Mål längs vägen Finner styrka från 
positivitet 

Jag säger att jag 
hoppas på att gå 
stärkt härifrån, att 
jag ska hitta ett 
lugn kring allt jag 

Jag vill gå stärkt 
härifrån och 
hitta en lugn 
kring allt jag 
varit med om 

Hitta styrka 
att hantera 
oro. 

Personlig 
utveckling 

Finner styrka från 
positivitet 



 

 

varit med om och 
styrka att hantera 
den oro som 
kommer att vara 
en följeslagare 
under resten av 
livet. 

som kan hantera 
min oro under 
resten av livet. 

Jag är glad att jag 
har valt att inte på 
något sätt dölja 
vad det är som ska 
hända med mig. 
Tack vare det får 
jag mycket stöd av 
min omgivning 
och de känner att 
inga frågor är 
farliga eller 
förbjudna 

Glad över att 
inte dölja min 
sjukdom, det 
ger mig mycket 
stöd av min 
omgivning. 

 

Stöd 
av omgivning. 

 

Behov av 
anhörigstöd 

Anhörigas 
inverkan 

Min make vill inte 
att jag skriver om 
honom. Men jag 
vill ändå skriva 
några få rader om 
hur svårt det är att 
få till ett 
fungerande, 
normalt 
förhållande efter 
en livskris som 
denna. Det krävs 
en hel del för att få 
det att fungera. 
Från båda sidor. 
Det är svårt. Men 
det går. 

Min make vill 
inte bli 
benämnd. Men 
jag vill ändå 
nämna hur svårt 
det är att få allt 
att fungera 
normalt i denna 
livskris. Det 
krävs mycket 
från båda sidor. 

Svårt i ett 
förhållande 

Dela med sig av 
känslor 

Anhörigas 
inverkan 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 – Använda underkategorier ur självbiografier 

  
 
Boktitlar 

 
 
Inte bara 
ett bröst 
 
 
Babitz, 
Annelie 

 
Enbröstad 
 
 
 
Grahn, 
Maria 
 

Behandlingen 
205 dagar i 
kräftrike 
 
 
Hirdman, 
Yvonne 

 
En hel 
jävla bok 
om cancer 
 
 
Lidgren, 
Charlotta 

Cancer som 
resesällskap, 
min 
uppmuntran 
till dig 
 
Målevik, 
Maggie 

När livet 
rämnar 
 
 
Nyberg, 
Eva 

Underkategorier        

Bröstförändringar        

Upplevelsen av att 
tappa håret 

       

Mål längs vägen        

Personlig 
utveckling 

       

Behov av anhörig 
stöd 

       

Dela med sig av 
känslor 

       

Negativ inverkan        

Positiv inverkan        

 


