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_____________________________________________________________________ 
Många kvinnor som överlevt bröstcancer får en rädsla för återfall. Trots avsaknad av 
sjukdom kan människan uppleva minskad känsla av välbefinnande. Människans 
livsvärld kan påverkas av att vardagen eller den fysiska kroppen ändras. Studiens 
syfte är att belysa hur rädslan för återfall påverkar svenska kvinnor som drabbats av 
bröstcancer. Datamaterial har samlats in från nio biografier och självbiografier. 
Materialet har samlats in och analyserats utifrån metoden att analysera berättelser. 
Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier. De fyra kategorierna är återfallsångest, 
känslan att inte kunna lita på sin kropp, påverkan på vardagen och rädslan för återfall 
minskar. För flera kvinnor är rädslan så stark att den utvecklas till återfallsångest. 
Rädslan för återfall har gjort att kvinnorna känner att de inte kan lita på sin kropp och 
att de då blir oroliga om något med kroppen inte är som det brukar vara. Rädslan 
påverkar också vardagen då vissa kvinnor lättare kan se det positiva i små saker 
medan andra kvinnor har svårare för det. Däremot minskar rädslan för återfall med 
tiden men kan komma tillbaka vid speciella tillfällen. 
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_____________________________________________________________________ 
Many women who have survived breast cancer still have a fear of relapse. The human 
can experience diminished sense of wellbeing despite the absence of disease. The life-
world of the human can be affected by everyday life or by changes in the physical 
body. The aim of this study is to illuminate how the fear of relapse affects Swedish 
women who have had breast cancer. Data sets were collected from nine biographies 
and autobiographies. The material was collected and analysed from the model 
analysing narratives. The results are presented in four categories. The four categories 
are relapse anxiety, the feeling of not being able to trust your body, impact on the 
daily life and the reduced fear of relapse. For many women, the fear was so strong 
that it developed in to a relapse anxiety. The fear of relapse has made the women feel 
that they can not trust their bodies and that they are worried about something that is 
unusual with their bodies. The fear also affects the everyday life as some women can 
more easily see the positive in small things while others find it more difficult. 
However, the fear of relapse is reduced over time, but can come back at special 
circumstances.    
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1 Inledning 
Var tionde kvinna i Sverige kommer under sitt liv att drabbas av bröstcancer (Ivarsson, 
2012). Av de kvinnor som drabbas av bröstcancer kommer 80 % fortfarande leva efter 10 
år, vilket innebär att prognosen är ganska god (a.a.). Chansen att bli frisk från bröstcancer 
har ökat, dock finns det fall då kvinnan får ett återfall av bröstcancer, ett så kallat recidiv 
(Nystrand, 2012). Många patienter oroar sig för risken att återinsjukna i bröstcancer. Det 
påverkar deras liv på många sätt och utgör hinder i deras vardag (Vickberg, 2001). 
Författarna i denna studie har valt att beskriva rädslan för återfall hos dessa patienter då vår 
erfarenhet är att rädsla är något som förekommer hos de flesta även efter det att 
bröstcancern är över, men det är inte så ofta rädslan bemöts och besvaras av vårdpersonal. 
Författarnas erfarenheter är att rädslan blockerar kvinnornas vardag och anser att det är 
viktigt att informera vårdpersonal om detta samt bidra till att öka kunskapen kring rädslan 
för återfall.  

2 Bakgrund 
Varje år drabbas 60 000 personer i Sverige av cancer (Socialstyrelsen, 2007). Den 
vanligaste formen som kvinnor drabbas av är bröstcancer (Sandelin, 2012). Varje dag 
drabbas 15-20 kvinnor av bröstcancer, detta gör ca 7000 kvinnor per år (Nystrand, 2012; 
Sandelin, 2012). Kvinnor i alla åldrar kan drabbas, även om det är vanligast att kvinnan är 
över 40 år. Fler än 95 % av de bröstcancerdrabbade är över 40 år. Medianåldern för de som 
drabbas är 64 år (Nystrand, 2012). Cancerformen finns även hos män där ca 40 män per år 
drabbas (Nystrand, 2012; Sandelin, 2012). I många fall då kvinnor drabbas av bröstcancer 
är det kvinnorna själva som upptäcker knölar i brösten (Nystrand, 2012). Efter bröstcancer 
finns en viss risk för att få ett återfall (Nystrand, 2012). Många känner därför en rädsla 
även efter de blivit friska (Taylor, Richardson & Cowley, 2011). Det är därför viktigt att ge 
ett bra stöd även efter avslutad behandling (García Vivar & McQueen, 2005). 

2.1 Hälsa och välbefinnande 
Ordet hälsa kan ha många olika betydelser. Det kan betyda en process, ett mål, välstånd 
eller lycka, välbefinnande och hälsotillstånd. Hälsa kan antingen ses som motsats till 
sjukdom eller som att se människan som en helhet eller båda tillsammans (Willman, 2009). 
Hälsa är individuellt och upplevs olika av olika personer (Dahlberg & Segesten, 2010) och 
vid olika tider (Wiklund, 2003). Det är människobilden som avgör hur hälsa uppfattas 
(Wiklund, 2003). Detta gör att upplevelsen av hälsa konstant ändras och att den inte går att 
förutse. Om en person drabbas av en svår eller obotlig sjukdom kan det göra att personens 
hälsa blir sämre, men även om personen är frisk kan känslan av hälsa minska (a.a.). Några 
viktiga känslor som behövs för att någon ska kunna uppleva hälsa är hopp (Willman, 
2009), och sammanhang (Wiklund, 2003). Däremot kan ångest stoppa utveckling och 
hindra hälsa (Wiklund, 2003). 
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I hälsan finns även välbefinnandet som utgår från livsvärlden (Wiklund, 2003). Detta 
betyder att en person måste uppleva välbefinnande för att kunna uppleva hälsa (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Välbefinnande är en känsla och det är svårt att förklara vad som behövs 
för att kunna uppleva välbefinnande (Wiklund, 2003). Det har med varje persons inre 
upplevelser att göra och saknar objektiva bedömningsgrunder vilket gör att välbefinnande, 
precis som hälsa, är individuellt. En person kan sakna känslan av välbefinnande samtidigt 
som hon är frisk, men hon kan även känna välbefinnande då hon är sjuk (a.a.). 

2.2 Livsvärld  
Livsvärld är det sätt som människan upplever och bemöter det runt om (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Den påverkas av upplevelser, religion och tankar. Hur livsvärlden upplevs 
är individuellt och personligt men kan samtidigt delas med andra. Så länge vardagen 
fortsätter som den brukar göra tänker människan oftast inte på livsvärlden och hur allt är. 
Om däremot något ovanligt händer ändras livsvärlden. Det som tidigare varit självklart 
kanske inte längre är det. Exempel på existentiella saker som påverkar vem personen 
upplever sig vara är uppfattningen av könstillhörighet, nationalitet, känslor och hur 
personen ser på saker. Även det fysiska utseendet och hur kroppen agerar och reagerar har 
betydelse för den egna uppfattningen av sig själv (a.a.). 

Kroppen är den fasta punkten i livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är med den 
som människan upplever och har minnen. Det är även med den som det går att reagera och 
besvara. Det är kroppen som levd som har tankar, känslor och erfarenheter. Det är även 
kroppen som skapar och bär mening. Då kroppen förändras betyder det att även personen 
förändras. Det innebär att vem personen upplever sig vara hör ihop med den levande 
kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Om inte livsvärlden förstås eller bemöts på ovanstående sätt kan det inte bli ett riktigt 
vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett bra sätt att börja ett möte med en patient är att 
fråga patienten hur det är och hur det känns. Detta är för att respektera livsvärlden. Om 
livsvärlden uppmärksammas i vården minskar risken för ett generellt eller könsstereotypt 
bemötande där det annars hade varit svårare att förstå patientens välbefinnande (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Många patienter har en stark oro för återfall av cancer i flera år efter 
behandlingen är avslutad och de känner att de då behöver fortsatt stöd och vidare kontakt 
med sjukvården (Mikkelsen, Søndergaard, Bonde Jensen & Olesen, 2008). Betydelsen av 
ordet stöd varierar beroende på kontext samt vem det berör. Ordet stöd kan innebära att 
främja, hjälpa, gagna eller agera stöttepelare (Svenska Akademins Ordlista, 1997). 
Informationsstöd innebär att ge adekvat information som behövs i påfrestande situationer 
(Hinson Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Det känslomässiga stödet innefattar 
människans förmåga att känna empati, känsla av att bry sig, kärlek samt lojalitet (a.a.). Hos 
kvinnor som haft bröstcancer och som är rädda för återfall är det troligen viktigt med både 
informationsstöd och känslomässigt stöd enligt Mikkelsen et al. (2008). 
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2.3 Stöd 
Det är viktigt att kvinnor som har blivit friskförklarade från bröstcancer får stöd även efter 
avslutad behandling. Det är däremot många som inte får tillräckligt med stöd av sjukhuset 
utan själva måste söka upp det (Garíca Vivar & McQueen, 2005). Sjuksköterskor borde 
hjälpa kvinnor att behålla och skapa sitt eget stöd (Lugton, 1997). Chamberlain Wilmoth, 
Tulman, Coleman, Steward och Samarels (2006) studie visar att få telefonstöd tillsammans 
med informationsutskick gav ett bättre stöd till kvinnorna än om de endast fått 
informationsutskicket. Däremot visar Coleman et. al (2005) att det inte var någon markant 
skillnad mellan att få telefonstöd tillsammans med informationsutskick eller bara få 
informationsutskick. De båda studierna visade att det känslomässiga tillståndet ökade 
oavsett om de fick telefonstöd eller inte (Chamberlain Wilmoth, et. al, 2006; Coleman, et. 
al, 2005). Kvinnorna som fick telefonstöd berättade att deras relation med sjuksköterskan 
hade positiva effekter på förändringen till att leva med bröstcancer (Chamberlain Wilmoth, 
et. al, 2006). Att träffas i stödgrupper kunde hjälpa kvinnorna att tillgodose sina 
psykosociala behov och främjade personlig utveckling (Ashing-Giwa et. al, 2012). 
Kvinnor kan få hjälp med att förstå överlevnadens gång och se att de inte är ensamma med 
sin cancer genom att träffa personer i liknande situationer, till exempel i stödgrupper 
(García Vivar & McQueen, 2005). Desto mer stöd kvinnan kan få av sin partner desto 
mindre depression upplever hon under och efter cancern (Talley, Molix, Schlegel & 
Bettencourt, 2010).  

2.4 Bröstcancer  
Bröstcancer innebär att celler i mjölkkörtlar och/eller mjölkgångar förökar sig okontrollerat 
och inte dör (Nystrand, 2012; Sandelin, 2012). Den okontrollerade cellväxten beror på 
mutation eller skada i cellens DNA. Cancerceller kan klumpa ihop sig och bilda tumörer 
(Nystrand, 2012; Sandelin, 2012). Spridning av cancerceller kan ske via det lymfatiska 
systemet (Sandelin, 2012). Vid spridning av cancer kan metastaser bland annat bildas i 
skelett, lungor och lever. Metastasering sker oftast då bröstcancertumören blivit flera 
centimeter stor och varit i bröstet i några år (Sandelin, 2012). Det är vanligast att tumören 
kommer tillbaka inom 10 år, men den kan även komma tillbaka senare (Nystrand, 2012). 

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl som kan kännas i bröstet eller 
armhålan (Nystrand, 2012). Rodnad, svullnad och sår är symtom som förekommer vid 
bröstcancer men är ovanliga (Nystrand, 2012; Sandelin, 2012).  

Diagnosen bröstcancer ställs efter genomgången klinisk undersökning av brösten, 
mammografi samt cytologi (Nystrand, 2012; Sandelin, 2012). En klinisk undersökning 
innebär att en läkare noggrant känner igenom och inspekterar brösten och lymfkörtlar i 
armhålor och hals. Vid mammografin tas röntgenbilder på brösten. På dessa bilder kan 
elakartade tumörer skiljas från godartade. Den sista diagnosmetoden är att suga ut celler 
från tumören med en teknik som kallas finnålspunktion. Cellerna undersöks sedan i 
mikroskop, där det avgörs om tumören är godartad eller elakartad (Nystrand, 2012; 
Sandelin, 2012).  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Ashing%2DGiwa%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Nästan alla som drabbas av bröstcancer avlägsnar tumören kirurgiskt. Oftast avlägsnas 
tumören med så kallad bröstbevarande kirurgi, då endast tumören och viss kringliggande 
vävnad avlägsnas (Nystrand, 2012; Sandelin, 2012). I de fall då tumören är större eller 
kvinnan själv vill, kan hela bröstet avlägsnas (Nyström, 2012). Cytostatika, strålbehandling 
och hormonell behandling är behandlingsmetoder som används efter det att tumören 
avlägsnats för att minska risken för att tumören ska komma tillbaka.  

Enligt Svenska Bröstcancergruppens [SweBCG] nationella riktlinjer (2012) finns det ingen 
evidensbaserad grund för hur uppföljningen efter bröstcancer ska vara. Uppföljningen ser 
olika ut i olika regioner i Sverige. Beroende på risken för återfall och hur lång 
kontrollintervall det är ändras uppföljningen. Då det inte finns någon bevisad nytta med 
regelbundna medicinska kontroller framhåller de nationella riktlinjerna att uppföljningarna 
ska vara så få som möjligt och personalen ska ha så låg kompetens som möjligt. Det bör 
vara en bröstsjuksköterska, specialistläkare eller en mammografiavdelning som är 
ansvariga för uppföljningen, men det rekommenderas att det är en bröstsjuksköterska eller 
någon med liknande kompetens och inte en specialistläkare. Trots det ska vården hålla en 
god kvalitet och uppföljningen ska fortgå under 5 års tid (SweBCG, 2012). Riktlinjerna tar 
däremot inte upp något om stöd efter avslutad behandling.   

2.5 Risk för återfall  
Risken för återfall är störst de närmsta åren efter bröstcancerbehandlingen. Det är en 
rekommendation att kvinnor som haft bröstcancer gör regelbundna läkarkontroller och 
mammografier för att tidigt upptäcka ett eventuellt återfall (Nystrand, 2012). Tidig 
upptäckt av bröstcancer, tillsammans med förbättrade behandlingsmetoder har bidragit till 
att prognosen för bröstcancer har blivit bättre de senaste årtiondena då dödligheten minskat 
(Nystrand, 2012). Det är nu större chans att bli botad från bröstcancer än det var förr. 
Bröstcancer är dock en unik sjukdom som ter sig olika för alla kvinnor och därför ser 
prognosen olika ut för alla. Något de dock har gemensamt är att om tumören upptäcks och 
behandlingen påbörjas i ett tidigare skede av sjukdomen är chansen större att bli botad. 
Prognosen för kvinnan som drabbas beror på storleken på tumören, vad det är för typ av 
cancer, om tumören är hormonkänslig samt DNA-mönstret på tumören. Allt detta är sådant 
som undersöks efter avlägsnandet av tumören och det avgör vilken behandling som följer 
(Ivarsson, 2012). Om tumören skulle ha spridit sig vidare ut i kroppens vävnader går 
behandlingen från att vara botande till att bli bromsande. Den bromsande behandlingen går 
ut på att minska spridningen av tumören och kvinnor som drabbats av spridd bröstcancer 
kan leva i flera år trots svår sjukdom (Nystrand, 2012). Vid återfall av bröstcancer är 
däremot prognosen dålig och spridd bröstcancer går inte att bota i dagsläget (Qvinna, 
2012).  

2.6 Rädsla för återfall 
En stor del av de patienter som drabbas av cancer, oavsett vilken sort det är, får en rädsla 
eller oro för återfall av sjukdomen (Handschel, Naujoks, Kübler & Krüskemper, 2012; 
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Taylor et. al, 2011; Hong, Hu, Paciorek, Knight & Caroll, 2010). Vid bröstcancer är det 
över 60 % av patienterna som är rädda för om de ska få tillbaka cancern efter att de blivit 
friska och vad som kommer hända då (de Haes, Curran, Aaronson & Fentiman, 2002). 
Efter 10 år var det fortfarande över 33 % som oroade sig (McGinty, Goldenberg & 
Jacobsen, 2012). Det var fler yngre som var rädda över att få ett återfall av bröstcancern 
och det var fler som upplevde rädsla om de var yngre när de blev diagnostiserade med 
bröstcancer första gången (Ziner et al., 2012; Taylor, et al., 2012). Rädslan för att cancern 
skulle komma tillbaka var ofta riktad mot risken att dö och dem de då skulle lämna efter 
sig, smärtan, fortsatt behandling, att det skulle vara emotionellt jobbigt både för patienten 
och de anhöriga och risken att förlora ett bröst (Vickberg, 2001). Att oroa sig för att få ett 
återfall kunde påverka det vardagliga livet och vara plågande för patienten (Mikkelsen et 
al., 2008). 

3 Problemformulering 
Varje år drabbas ca 7 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och en del av dem får ett 
återfall. I tidigare studier har det visat sig att många med bröstcancer är rädda för att 
drabbas av återfall, men det finns inte många studier gjorda med ett longitudinellt 
perspektiv. Att hela tiden leva med rädsla för att cancern ska komma tillbaka påverkar det 
vardagliga livet och livsvärlden. Det finns forskning som nämner att det påverkar vardagen 
när någon är rädd för återfall, men de nämner inte så mycket om hur det påverkar 
kvinnorna eller hur sjuksköterskorna kan stötta dem. Detta är ett viktigt område då många 
kvinnor är rädda för återfall och att det då påverkar dem. Genom att belysa deras rädsla 
och hur det påverkar dem blir det lättare för sjuksköterskorna att hjälpa och stötta 
kvinnorna. För att veta vilket stöd som kvinnorna behöver måste vårdpersonalen veta vad 
de är rädda för och hur det påverkar dem. Detta kan också hjälpa sjuksköterskorna att 
förstå rädslan för återfall hos folk med andra cancerformer. 

4 Syfte  
Att belysa hur rädslan för återfall påverkar svenska kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

5 Metod 
Den metod som valdes var att analysera berättelser (narrativer), beskriven av Dahlborg-
Lyckehage (2012). Berättelser kan ses både som typiska och unika. Genom att göra en 
analys av berättelser skapas kunskap om människans livsvärld med avseende på hälsa, vård 
och lidande. De ger också en ökad kunskap om hur vårdande upplevs och beskriv. Då en 
analys av berättelser görs fås information om vad människors upplevelser leder till för 
konsekvenser (Dahlborg-Lyckehage, 2012). 

5.1 Urval 
Urvalet bestod av nio självbiografiska berättelser från fem olika böcker. Inklusionskriterier 
var att berättelserna skulle vara antingen en självbiografi eller en biografi, handla om 
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kvinnor som drabbats av bröstcancer, beskriva deras vardag, vara skrivna på svenska, gälla 
vuxna individer samt vara skrivna av eller med hjälp av personen som drabbats av 
bröstcancer. Författarna har ej valt ut berättelser som är publicerade innan år 2000 då en 
eventuell förändring över tid ej vill undersökas. Exklusionskriterier var att berättelserna 
speglade mer än en specifik upplevelse, inte var skriven av anhörig samt att de inte var 
publicerade på bloggar eller i tidskrifter. 

5.2 Datainsamling 
De sökbaser som användes var Libris - Kungliga biblioteket, Adlibris, Bokus och 
cancer.nu. Sökorden som användes var självbiografier, cancer, bröstcancer, bröst, sanna 
berättelser, lästips samt biografier. Flera av träffarna fanns på mer än en sökbas och några 
av böckerna som valts, rekommenderades även av bröstcancerföreningar. Då det var flera 
böcker som kom upp på flera sökbaser och med olika sökord har de valts att skrivas upp i 
varje sökning. Längst ner i tabellen visas den totala mängden böcker som lästes och valdes. 
För databas och sökord se tabell 1. I en av böckerna fanns det tio berättelser av dessa 
valdes fyra stycken att användas i resultatet. I en annan bok fanns det tre berättelser och två 
av dem valdes att användas. I resterande böcker fanns endast en berättelse. Detta 
resulterade i att nio berättelser användes. 

Tabell 1. Översikt över valda böcker 

Databas Sökord Datum 
för 
sökningen 

Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
baksidor 

Antal lästa 
böcker för 
varje enskild 
sökning 

Antal valda 
böcker för 
varje enskild 
sökning 

Libris - 
Kungliga 
Biblioteket 

Bröstcancer, 
biografi 

16/1-2013 33 22 6 4 

Libris - 
Kungliga 
Biblioteket 

Bröstcancer, 
självbiografi 

16/1-2013 9 9 3 1 

Adlibris Bröstcancer 16/1-2913 3 3 2 2 

Adlibris Självbiografier, 
cancer 

16/1-2013 24 24 0 0 

Adlibris Självbiografier, 
bröstcancer 

16/1-2013 0 0 0 0 

Bokus Bröstcancer 16/1-2013 5 4 2 2 

Bokus Bröst 16/1-2013 5 1 1 1 

cancer.nu Lästips 9/1-2013 7 1 1 1 

Bröstcancer 
föreningar 

 18/1-2013 4 4 2 2 

Totalt     7 5 
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Först lästes titlarna på böckerna som framkom vid sökningarna. Om titlarna verkade 
stämma överens med syftet lästes baksidan på böckerna. I de fall då baksidan inte 
besvarade inklusionskriterierna samt syftet valdes de bort. I de fall då baksidan stämde 
lästes böckerna för vidare bearbetning. De böcker som efter att ha lästs fortfarande 
besvarade syftet valdes ut för studien. 

5.3 Analys 
Datamaterialet analyserades enligt en modell, att analysera berättelser, beskriven av 
Dahlborg-Lyckehage (2012). Fokus under analysen kan läggas både på det uppenbara, det 
manifesta, och det dolda, det latenta. Det manifesta beskriver vad texten säger medan det 
latenta beskriver den underliggande meningen i texten, vilket kräver en djupare tolkning. 
Att analysera berättelser, både det latenta och det manifesta innebär att författarna gör 
tolkningar. Det är under analysens gång viktigt att författarna är öppna och inte låter sina 
förutfattade meningar om problemet styra utvecklingen av analysen. För författarna 
underlättar det om de under analysen besitter en vilja att förstå, har ett stort tålamod och är 
beredda på att stå ut med ovisshet under analysens gång (Dahlborg-Lyckehage, 2012).  

Modellen ”att analysera berättelser” innebär att en helhet bryts ned i mindre delar, för att 
sedan byggas upp till en ny helhet (Dahlborg-Lyckehage, 2012). Varje berättelse lästes 
översiktligt för att få en känsla och övergripande förståelse för vad varje berättelse 
handlade om samt om den passade syftet. Sedan lästes de noggrant var för sig för att få en 
god insikt i vad varje berättelse i detalj handlade om. De delar som ansågs viktiga för 
resultatet markerades med överstrykningspenna i de egna böckerna samt med post-it-lappar 
i de lånade böckerna. Delarna lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för att få 
en bättre förståelse för vad bokförfattarna uttryckte. Det material som var relevant för 
studien skrevs ned med sidhänvisning. Det nedskrivna materialet analyserades utifrån 
skillnader och likheter samt sattes samman i kategorier. I analysen framkom fyra 
kategorier; återfallsångest, känslan att inte kunna lita på sin kropp, påverkan på vardagen 
samt rädslan för återfall minskar. Det analyserade materialet sattes samman till en ny 
helhet. Den nya helheten presenterades i de olika kategorierna. Då den nya helheten 
presenterades lade författarna stor vikt på att vara noggranna och att inte falsifiera för att få 
ett väl sammansatt resultat. Att förvränga någon annans arbete kallas falsifikation (Nilsson, 
2005). 

6 Etiska överväganden  
Självbiografier räknas som officiellt utgivna böcker. Detta innebär att tillstånd att använda 
materialet inte behövs från biografiernas författare. Ett litterärt verk får ej framställas på ett 
sådant sätt att det blir kränkande för upphovsmannen eller på sådant sätt att dess egenart 
kränks (SFS 1960:729). Författarna har varit noga med att behandla allt material med 
respekt för upphovsrättsmannen samt ej förvränga eller förvanska materialet. Det har varit 
författarnas strävan att referenser och citat ska vara korrekt angivna för att undvika 
falsifiering och plagiat. Då självbiografierna har lästs och tolkning utav texten har gjorts 
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finns viss risk för förvrängning av dessa. För att minimera denna risk har författarna läst 
varandras texter och tolkningar flertalet gånger för att få ett så korrekt resultat som möjligt. 
Vissa citat finns med på de ställen då författarna inte har velat göra tolkningar då risk för 
feltolkningar föreligger. På vissa ställen i texten finns tolkningar som inte har referenser. 
Dessa är författarnas egna tolkningar som är väl förankrade i texten, så att lösryckta 
tolkningar inte förekommer. 
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7 Resultat 
I analysen av berättelserna framkom att kvinnorna upplever att rädslan för återfall får en 
tydlig påverkan på vardagslivet (Frank, Gran, Rundqvist & Arman, 2008; Swanberg, 
2012a; Swanberg, 2012b; Andersson, 2004). Rädslan gjorde att kvinnorna kunde få ångest 
vid viktiga årsdagar och när känslan av att ett återfall var på väg att komma, som till 
exempel ibland vid smärtor och hosta (Ullenius, 2003; Andersson, 2004). Även vardagen 
påverkades av rädslan genom att de kände sig tvingade att ta en dag i taget och inte kunna 
planera sin framtid (Ullenius, 2003; Frank et. al, 2008). Resultatet redovisas i fyra skilda 
kategorier. Dessa kategorier är; återfallsångest, känslan att inte kunna lita på sin kropp, 
påverkan på vardagen samt rädslan för återfall minskar.  

7.1 Återfallsångest 
En del av kvinnorna upplever ångest i samband med tankar på återfall (Frank et. al, 2008; 
Andersson, 2004). När ångesten kommer kan den förstöra hela dagar genom att de då inte 
orkar göra någonting (Ullenius, 2003). 

Ullenius (2003) beskriver den ångest hon upplever eftersom hon aldrig vet om eller när 
bröstcancern kommer tillbaka. Den kunde göra så att hon blev sängliggande i flera dagar. 
Ångesten för återfall finns alltid dovt i bakhuvudet, men visar sig ibland starkare. Ångesten 
kan komma i samband med tankar på att behöva kämpa mot sjukdomen ännu en gång. När 
vetskapen gick upp för henne att ingen undersökningsmetod garanterat kunde säga att 
cancer inte kommit tillbaka, blev hon ängslig (Ullenius, 2003). Ångesten finns även 
konstant över att drabbas av en ny form av cancer, till exempel leukemi, till följd av 
behandlingen (Ullenius, 2003). Frank (Frank et. al, 2008) beskriver istället ångesten för 
återfall som en skepnad som kommer finnas med henne hela livet. Denna skepnad talar om 
för henne att allt är hopplöst och att den positiva verklighet som hon lever i är falsk, hon 
har alltid en ökad risk för att få tillbaka cancern. Frank har kommit till insikt om att hon 
kommer att få leva med skepnaden hela sitt liv och lära sig att hantera den (Frank, et. al, 
2008).  

Andersson (2004) skriver om den ångest som uppkommer då hon känner saker som är 
annorlunda på sin kropp. Funderingarna går kring vad det kan vara och vad hon kan göra åt 
det. Andersson beskriver ett tillfälle då hon var ute och åkte pulka. Det började bränna och 
kännas konstigt vid operationsärret vilket fick till följd att hon blev påmind om en 
förstorad lymfkörtel hon hade upptäckt på halsen. Funderingarna gick kring varför den inte 
försvann men även kring att det måste finnas en naturlig förklaring till att den var som den 
var. Detta var inledningen på en ny period med ångest. Hon tog nya prover, fick vänta på 
det nya svaret och ångesten kom tillbaka. Andersson beskriver hur det inte finns någon i 
världen som hon önskar ska få genomlida väntan, fruktan och ångesten som rädslan inför 
ett nytt återfall innebär. Hon beskriver att den värsta ångesten uppkommer då hon väntar 
mellan att kallelsen på röntgenundersökningen kommit tills hon fått provsvaren från 
läkaren. Den ångesten innebär skräck samt tankar på liv och död. Andersson beskriver 
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också ångesten som känslan att vara otrygg och ensam, att få leva med en ständig ängslan. 
Hon skriver om hur skräcken för återfall är något som hon kommer att få leva med resten 
av sitt liv, dock tror hon att intensiteten kommer att avta ju längre tiden går (Andersson, 
2004). 

”Jag ska verkligen försöka låta bli att oroa mig för återfall, säger jag till alla jag 
träffar. Men jag säger det lite för ofta för att det skall vara äkta och inser att just 
det i själva verket är ett mycket påtagligt tecken på oro.” (Ullenius, 2003, s. 187) 

7.2 Känslan att inte kunna lita på sin kropp 
Flera av kvinnorna beskriver olika känslor av att inte kunna lita på sin kropp. Kvinnorna 
förklarar här olika tankar som kommit till följd av cancern och som lett till att de inte litar 
på sin egen kropp (Swanberg, 2012c; Swanberg, 2012a, Nyberg, 2008; Andersson, 2004; 
Ullenius, 2003). De har fått en ökad rädsla för att få tillbaka cancern och de tolkar vanliga 
små krämpor som tecken på återfall eller möjligen en annan form av cancer (Nyberg, 2008; 
Andersson, 2004; Ullenius, 2003). 

Nyberg (2008) skriver att hon precis innan sista behandlingen hade upptäckt en liten kula 
på handen. När hon kände kulan hade hon blivit orolig och hon tänkte att det kunde vara 
metastaser i skelettet. Dagen efter hade hon ett läkarsamtal och tog då upp kulan på 
handen. Det visade sig vara en vätskeansamling (Nyberg, 2008). När Andersson (2004) 
kände en knöl på halsen undrade hon vad det kunde vara. Hon kände att hon ännu en gång 
inte skulle orka gå igenom behandlingen och all rädsla som hörde till. Andersson hade 
även utslag på operationsärret som hon oroade sig över. Utslagen visade sig bero på att 
protesen låg i direktkontakt med huden, fast knölen på halsen visade sig däremot vara 
cancern som kommit tillbaka. Andersson beskriver att alla små krämpor kändes som 
cancersvulster, att hon fick värk och att tankar på återfall kom. Dessa tankar försvann när 
hon fick tillbaka provsvaren och fick veta att hon inte hade cancer (Andersson, 2004). I 
Bara mitt bröst (2003) förklarar Ullenius att hon alltid har en liten rädsla för återfall kvar 
och att den rädslan kan komma av vanliga små vardagliga saker. Hon kunde vara rädd att 
hosta, en leverfläck, ryggvärk eller magknip kunde vara cancer. Olofsson (Swanberg, 
2012c) förklarar att hon inte riktigt litar på det bröst hon har kvar. Det är det bröst hon har 
känsel i men det betyder inte att det är riskfritt från cancer.  

Ullenius (2003) förklarar oron och tankarna som ibland kunde komma fram. Hon kunde 
oroa sig för att den förebyggande behandlingen mot återfall inte hade hjälpt. Hon trodde 
ibland att cancercellerna fanns kvar i henne, hade överlevt behandlingen, och bara väntade 
på att rätt riskfaktorer skulle komma och att de då skulle växa fram igen. Denna oro blir 
inte mindre då hon inser att ingen undersökningsmetod helt kan garantera att cancern inte 
kommit tillbaka (Ullenius, 2003). Även Roos (Swanberg, 2012a) förklarar rädslan för att 
cancern eller något annat skulle komma tillbaka. Hon hade haft ett födelsemärke på höger 
sida av ansiktet, sedan fick hon bröstcancer på det högra bröstet, hon fick återfall efter att 
de opererat bort bröstet, cancern kom tillbaka i lungan och till sist kom den tillbaka i högra 
äggstocken. Hon förklarar att hon hade slutat lita på sin högersida långt tidigare. Nu hade 
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det gått tre år sedan något hände och nu var hon rädd att det snart skulle hända något igen 
(Swanberg, 2012a). 

”Jag tror jag har haft cancer på de flesta kroppsdelar vid det här laget – i mina 
tankar vill säga.” (Andersson, 2004, sid. 71). 

7.3 Påverkan på vardagen 
I analysen av berättelserna framkom att kvinnornas vardag påverkades av rädslan för 
återfall (Swanberg, 2012a; Swanberg, 2012b; Nyberg, 2008; Andersson, 2004; Ullenius, 
2003; Frank et. al, 2008). Livsglädjen kan variera och för att inte tänka på återfall behöver 
en av kvinnorna sysselsätta sig mycket under dagarna (Frank et. al, 2008). 

Frank (Frank, et. al, 2008) förklarar att hon har fått lära sig att släppa tankarna på att bli 
sjuk igen. Hon uppskattar sitt liv på ett annat sätt och hon lever efter tanken att livet är här 
och nu. Frank säger att känslan att kunna drabbas av ett återfall alltid kommer att finnas 
med henne men att hon nu kan förhålla sig till känslan på ett annat sätt. Hon beskriver hur 
hon nu kan vända alldagliga stunder i vardagen till stunder som uppskattas (Frank, et. al, 
2008). Att lära sig leva med ett överhängande dödshot är något som även Ullenius (2003) 
beskriver. Hon ser det som en utmaning att lära sig leva vidare, och att se sig själv som en 
canceröverlevande och inte som en person som är drabbad av cancer. Ullenius har bestämt 
sig för att inte förstöra sitt liv genom att oroa sig för ett eventuellt återfall. Trots det 
beskriver hon hur hennes liv påverkas vid cancerns minnesdagar. Hon kan till exempel få 
sammanbrott på årsdagen då hon drabbades av cancer eller den dagen då första 
behandlingen genomfördes. Vid ett av dessa sammanbrott beskriver Ullenius att alla 
känslor och all oro kommer fram och att hon brister i gråt. Hon funderar över om hon inte 
kommer att klara sig. Tankarna blandas med sviktande framtidstro, hopplöshet och 
självömkan. Hon skriver också att hon kunde ligga en hel förmiddag i sängen och gråta 
tills tårarna tog slut. Ullenius förklarar hur viktigt det är att lära sig leva med en kronisk 
sjukdom men samtidigt vara mentalt förberedd på ett återfall. Hon märker på sig själv att 
då hon försöker tränga bort oroskänslan kan det istället leda till att hon uppvisar ännu mer 
tecken på oro så som att hon börjar upprepa att hon inte är orolig trots att hon egentligen är 
det. Ullenius förklarar att hon har svårt att planera något i förväg då tankarna varje dag går 
till cancern (Ullenius, 2003).  

Att vara canceröverlevande och alltid ha rädslan om återfall har påverkat Ullenius (2003) 
på det sätt att hon känner att hon utvecklats som människa och börjat söka efter meningen 
med just hennes liv. Genom att vara aktiv i cancerföreningar och därigenom hjälpa kvinnor 
och utbyta erfarenheter hittade Ullenius ett sätt att se mening i livet. Detta hjälpte henne 
med rädslan för återfall (Ullenius, 2003).  

Rundqvist (Frank et. al, 2008) beskriver både svårigheten i att uppskatta små och enkla 
stunder i vardagen och vikten av att verkligen se glädjen. Att leva med risken för återfall 
har gjort att hon försöker leva i nuet och ta en dag i taget, istället för att tänka för mycket 
på framtiden. Rundqvist belyser också vikten av att kunna göra små positiva upplevelser 
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till glädjande livskvalitet. Även Borglund (Swanberg, 2012b) beskriver att hon har blivit 
mer tacksam för det livet har gett henne. Hon beskriver hur hon nu ser att livet har ett slut 
och att hon tar vara på de stunder som livet ger henne. Hon förklarar hur viktigt det är att 
vara glad och se det positiva i vardagen (Swanberg, 2012b).  Återfallsrisken har gjort att 
livsglädjen i Rundqvists liv har gått upp och ner beroende på hur stark hon har varit men 
även om hon har kunnat sysselsätta sig för att hålla tankarna om återfall borta (Frank et. al, 
2008). Då Rundqvist har varit sysselsatt med de mest vardagliga sysslor har de mörka 
tankarna om återfall hållit sig borta. Hon säger att det hon allra helst skulle vilja är att bara 
släppa alla tankar som hänger över henne och fortsätta leva sitt liv (Frank et. al, 2008). 
Roos (Swanberg, 2012a) förklarar hur tungt det kan vara att leva med risken för återfall 
samtidigt som hon envisas med att samtigit se det positiva i vardagen. Roos beskriver 
bland annat hur glad hon faktiskt blev bara av att kunna köpa en BH igen. Hon förklarar 
också hur tanken på att drabbas av cancer på nytt gjorde att hon hade svårt att leva ett 
vardagligt liv, då hon istället konstant funderade på vad som skulle komma härnäst 
(Swanberg, 2012a).  

Andersson (2004) förklarar hur händelser som sker omkring henne kan leda till att hon blir 
otroligt medveten om hur skört livet egentligen är. Hon beskriver bland annat att ingen kan 
tro sig veta hur framtiden kommer att bli, då den läkare hon haft genom hela 
sjukdomstiden hastigt avlider ett par dagar efter Andersson har varit på besök hos henne. 
Anderssons önskan är att få leva i en harmonisk och vanlig vardag utan väntan, 
funderingar eller oro. Hon förklarar hur hon nu förstår att hennes vardag innan sjukdomen 
var på detta sätt, men att hon först nu inser hur uppskattad en sådan vardag skulle vara. 
Andersson upplever att det är mycket i hennes nya personlighet som har bidragit till att 
hennes vardag har påverkats genom rädslan för återfall. Hon upplever bland annat att hon 
blivit tryggare och känner ett lugn som tidigare saknats. Rädslan har också lett till att hon 
har prioriterat om i sitt liv och saker hon tidigare har oroat sig för upplevs inte som jobbiga 
längre. Andersson beskriver hur hon har blivit starkare som person men samtidigt mer 
ödmjuk inför livet. Hon upplever också att skrattet har stor betydelse för livsglädjen och att 
det gör underverk (Andersson, 2004). Nyberg (2008) skriver att runt den tid då hon hade 
bröstcancer hade hon svårt att skratta. Efteråt bestämde hon sig för att börja skratta igen, 
dels för sin egen skull men mest för sina barn. Hon fick jobba hårt för att kunna skratta 
igen, och för att få bort sorgerna (Nyberg, 2008). 

”Tänk om också jag kunde få släppa allt som tynger mig och bara få leva” (Frank 
et. al, 2008, s. 188). 

7.4 Rädslan för återfall minskar 
I analysen av berättelserna framkom att rädslan för återfall minskade för många av 
kvinnorna ju längre tid som gick (Thunberg, 2012; Andersson, 2004; Swanberg, 2012a; 
Frank et. al, 2008). De kunde tillslut glömma cancern och tro att allt var över, fast den 
kunde komma tillbaka. 

Andersson (2004) förklarar hur tankarna och rädslan succesivt minskade med tiden. Även 



13 

 

Thunberg (2012) beskriver rädslan, fast som ett gummiband. Ju längre tiden gick efter 
avslutad behandling desto mer glömde hon bort cancern, livet blev mer glädjefyllt och 
tryggare, gummibandet satt lösare. För henne gick några år då hon levde i trygghet innan 
hon en dag återigen kände en knöl i bröstet och rädslan kom tillbaka (Thunberg, 2012). 
Roos (Swanberg, 2012a) kände sig också trygg efter att ha blivit färdigbehandlad och 
några år hade gått utan tecken på återfall. Fast i hennes fall var det även för att hon gick på 
regelbundna kontroller och för att all bröstvävnad var borttagen. Roos tyckte inte att 
cancern skulle kunna komma tillbaka om bröstvävnaden var borta. Hon kände även att 
cancern var avklarad då hon hade fått en protes inopererad. Roos kunde börja njuta av livet 
igen. Trots det fann de, strax efter protesoperationen, en ny tumör. De var tvungna att 
operera bort bröstet igen och inleda en ny behandling (Swanberg, 2012a). Ullenius (2003) 
och Nyberg (2008) beskriver båda att rädslan för återfall minskar ju längre tiden går. 
Nyberg beskriver det som om hon har slagit hål på mörkret så att alla tråkigheter kan rinna 
ut medan Ullenius beskriver det som att hon en dag upptäcker att hon har slutat tycka synd 
om sig själv. Hon kan se förbi rädslan och upplever livsglädje för första gången sedan hon 
drabbades av bröstcancer. 

Rundqvist (Frank, et. al, 2008) förklarar att hon också kände hur allt kändes bättre och blev 
lättare efter ett tag, men hon fick tillbaka cancern ganska snart. Därför beskriver hon hur 
viktigt det är att inte glömma bort vad som hänt och hur lätt det är gå tillbaka till livet som 
det var innan cancern. Hon skriver även hur viktigt det är låta allt ta sin tid och acceptera 
att synen på livet, framtiden och sig själv ändrats. Det är viktigt att lära sig hitta glädjen 
igen (Frank, et. al, 2008). 

”Sju år gick, det hände att jag nästan glömde bort mitt vänsterbröst, diagnosen. 
Gummibandet runt foten satt så löst, som om rädslan förstått att den kunde hålla sig 
på avstånd nu när så mycket nytt och härligt hände i mitt liv.” (Thunberg, 2012, s. 
62) 

7.5 Sammanfattning 
I denna studie har det framkommit att många kvinnor som överlevt bröstcancer känner en 
rädsla för återfall. Denna rädsla utspelar sig på olika sätt. För flera kvinnor är rädslan så 
stark att den utvecklats till återfallsångest. Ångesten kan påverka hela deras vardag. 
Kvinnorna hanterar sin ångest på olika sätt, till exempel hålla sig sysselsatta eller engagera 
sig i cancerföreningar. Rädslan för återfall har även gjort att kvinnorna känner att de inte 
kan lita på sin kropp och att de blir oroliga om något med kroppen inte är som det brukar 
vara. Rädslan påverkar också vardagen. Vissa kvinnor kunde se det positiva i vardagen och 
hade lättare för att uppskatta vardagliga händelser. De kan uppskatta stunder med familjen 
istället för att bara sitta tysta bredvid varandra. Andra kvinnor hade svårare för att se det 
positiva och uppskatta vardagen. Däremot minskar rädslan för återfall med tiden men kan 
komma tillbaka vid speciella tillfällen. 
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8 Diskussion 
Diskussionen delas in i metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen tas 
det upp fördelar och nackdelar med den valda metoden. I resultatdiskussionen diskussionen 
diskuteras det resultat som framkommit mot bakgrunden och tidigare forskning.  

8.1 Metoddiskussion 
Metoden som valdes var att analysera berättelser (narrativer) beskriven av Dahlborg 
Lyckehage (2012). Målet med den valda metoden är att få en ökad kunskap om 
människans egna upplevelser och konsekvenser av hälsa, vård och livsvärld (Dahlborg 
Lyckehage, 2012). Då studiens syfte är att belysa hur rädslan för återfall påverkar kvinnor 
som drabbats av bröstcancer anses metoden vara lämplig. 

Studiens resultat kan ha påverkats av att författarna valde att göra analyser av berättelser 
istället för intervjuer. Analys av berättelser valdes ändå på grund av svårigheten att hitta 
intervjupersoner på den korta tid som gavs. Intervjuer hade däremot varit fördelaktigt då 
möjligheten finns att ställa följdfrågor samt fråga då något är oklart. Det går inte att göra 
när det är en analys av redan skrivna berättelser. Författarna har valt att analysera 
självbiografier och biografier istället för vetenskapliga artiklar för att kunna analysera 
kvinnornas egna ord och tankar. Författarna ville inte heller använda sig av artiklar för att 
inte analysera en text som någon annan redan tolkat. Med de begränsningar som 
artikelförfattarna har gjort kan det vara svårt att få fram kvinnornas upplevelser av just det 
som författarna av detta arbete vill belysa. I en litteraturöversikt är målet att skapa sig en 
överblick över det valda området (Friberg, 2006). I denna studie vill däremot ett djupare 
perspektiv belysas och därför passar det inte att använda en litteraturöversikt. 

Nackdelen med självbiografier kan vara att kvinnorna kanske inte är representativa för 
resten av kvinnorna som har överlevt bröstcancer. Det kanske bara är de kvinnor med rätt 
kontakter, stödjande socialt nätverk och som är tillräckligt starka i sig själva och sin 
sjukdom som klarar av att skriva berättelser om sitt liv. Detta har gjort så att författarna av 
detta arbete har gjort ett omedvetet urval att inte ta med de som inte har skrivit egna 
berättelser och kan därmed missa många synvinklar. En fördel med självbiografier är att 
författarna går mer på djupet av sina tankar och att varje berättelse är mer personlig och 
individuell än vad vetenskapliga artiklar har möjlighet att vara. Detta styrks av Ekman 
(2004) som skriver att eftersom berättelser skrivs av egna erfarenheter och tankar kan de 
både vara unika och påminna om varandra. En ytterligare fördel är att de visar på ett mer 
longitudinellt perspektiv vilket är bra för att inte gå miste om tankar efter tillfrisknande och 
för att få ett större sammanhang från texten. En annan nackdel som finns med 
självbiografier är att det är svårt att hitta rätt böcker. Titeln visar inte alltid bokens innehåll 
och baksidan beskriver inte allt som finns i boken. Det kan även vara svårt att få tag i alla 
de böcker som kommit fram i sökningarna. 

Några av de böcker som används i studien är äldre och en del tankar i de böckerna kanske 
inte är lika aktuella idag. Författarna är inte säkra på att det är så och tycker att kvinnornas 
rädslor fortfarande är aktuella för syftet. Däremot valdes att inte ta med någon bok som 
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publicerats innan år 2000. Det valdes att endast analysera berättelser om svenska kvinnor. 
Detta för att kunna applicera det på den svenska vården då det kan skilja sig från andra 
länder. Studien inriktades på ett mindre antal kvinnors upplevelser vilket kan ha bidragit 
till att författarna missat ett större perspektiv. Något som kan ha påverkat tillförlitligheten 
negativt är att författarna kan ha misstolkat texterna trots att de har lästs flera gånger, 
eftersom det är en bok går det inte att fråga författarna exakt vad de menar. Då det har varit 
två författare till studien som har läst och analyserat berättelserna kan detta ha ökat 
tillförlitligheten. 

Författarna tycker att analysmetoden har varit relevant för studiens syfte. Att ha brutit ned 
texten i delar och lagt in dem i kategorier har gjort att texterna har varit mer 
lättöverskådliga och att det då har blivit lättare att analysera dem.  

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet svarar på studiens syfte som var att belysa hur rädslan för återfall påverkar 
svenska kvinnor som drabbats av bröstcancer. Resultatdiskussionen utgår från tidigare 
presenterade kategorier.  

8.2.1 Återfallsångest 
I resultatet framkommer att flera av kvinnorna upplever att ångesten finns hos dem som ett 
brus i bakgrunden som kan förstärkas i vissa situationer. Enligt McGinity et. al (2012) 
uppkommer en stark oro för återfall hos just kvinnor som drabbats av bröstcancer. I 
resultatet beskrivs hur kvinnorna upplever ångesten som en skräck, tankar på livet samt 
som en negativ skepnad. Rädslan för återfall är inte bara en oro för att drabbas av cancer 
igen, utan även risken för att dö, smärtan och vad kvinnorna lämnar efter sig (Vickberg, 
2001). I resultatet upplevs svårigheten att få ett klart svar om vad som kommer att hända 
och om kvinnorna verkligen är friska nu. Detta kan förklaras av Ivarsson (2012) som 
beskriver att bröstcancersjukdomen är specifik för varje enskild kvinna och därigenom är 
även prognosen specifik för den enskilda kvinnan. I resultatet framkommer även att 
ensamhet och en känsla av otrygghet kan ge en ökad ångest hos kvinnorna. Mikkelsen et. 
al (2008) förklarar vikten av att sjukvården ger känslomässigtstöd och stöd i form av 
information till kvinnorna samt har kontakt med dem även efter den punkt då 
behandlingarna avslutas. Kvinnorna skriver ingenting om det stöd de fått och författarna av 
detta arbete vet inte om det är för att det varit ett bra stöd eller för att stödet uteblivit. I 
resultatet framkommer att rädslan för återfall är som störst under den förebyggande 
behandlingen och tiden strax efter, vilket bekräftas av Mikkelsen et. al (2008) som 
beskriver att oron för återfall är starkast den tid då den botande behandlingen avslutats. 
Författarna upplever att samtidigt som behandlingen avslutas bryts stödet till kvinnorna 
fast det egentligen är då rädslan för återfall uppkommer. 

Tidigare forskning beskriver att kvinnor som ges stöd och information, både via brev och 
via telefon, upplever en ökad emotionell status och ett ökat välbefinnande (Chamberlain 
Wilmoth et. al, 2006; Coleman et. al, 2005). Författarna tolkar detta som att det krävs 
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ganska små åtgärder från sjukvårdens sida för att kvinnorna ska må mycket bättre och 
uppnå ett bättre emotionellt tillstånd. I resultatet framkommer att trots att rädslan för 
återfall avtar med tiden är det en stor andel av kvinnorna som upplever rädsla för återfall 
lång tid efter sista behandlingen. Detta stödjs av McGinty et. al, (2012) som även han säger 
att rädslan för återfall finns kvar efter en lång tid. Nystrand (2012) förklarar att det finns 
risk för kvinnorna att drabbas av återfall under en lång tid. Detta gör att författarna kan 
tänka sig in i kvinnornas känslor om att inte veta vad som kommer att hända, till exempel 
att inte kunna planera sin framtid.  

I resultatet framkommer att kvinnorna känner sig hämmade av sin rädsla för återfall. 
Kvinnorna beskriver hur vardagslivet hindras och de känner sig uppgivna. Wiklund (2003) 
beskriver hur ångesten stoppar processen att komma vidare samt hindrar hälsa hos 
individen. Även Mikkelsen et. al (2008) förklarar hur rädslan för återfall påverkar 
kvinnorna negativt och för att utvecklas behöver kvinnorna ett fortsatt stöd från vården. 
Författarna ser ett samband mellan rädsla, en hämmad vardag och stöd. Genom ett ökat 
stöd till kvinnorna kan rädslan för återfall minskas samtidigt som det bidrar till att 
kvinnorna vågar leva i sin vardag, istället för att inte våga planera. 

Författarna tror att då ångesten ökar så kan det även uppkomma depression hos kvinnorna. 
Depression kan vara ett tecken på ångest eller tvärtom (Allgulander, 2008). Tecken på 
depression är att orken och glädjen minskar eller försvinner och personen känner sig trött 
(a.a.). I resultatet beskriver kvinnorna tecken på nedstämdhet och depression. Författarna 
tycker att det är viktigt att uppmärksamma depressionen och inte bara ångesten för att ge 
möjlighet till en ökad känsla av hälsa och välbefinnande.    

8.2.2 Känslan att inte kunna lita på sin kropp 
Att många kvinnor inte litar på sin kropp efter att de haft bröstcancer framkommer i 
resultatet. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att livsvärlden ändras om det händer något 
oväntat eller om kroppen förändras. Författarna av detta arbete tror att det kanske kan 
påverka kvinnorna så pass mycket att de inte litar på sina kroppar. Genom att de inte litar 
på kropparna och hur de känns litar de inte heller på att vardagliga krämpor inte är tecken 
på cancer. Saker som de aldrig tidigare funderat över kan plötsligt upplevas som 
skrämmande. Det framkom i resultatet att detta kunde skapa återfallsångest och vara 
väldigt påfrestande för kvinnorna, men att det också kunde vara bra. Andersson (2004) 
sökte upp en läkare när hon kände en knöl på halsen för att få den undersökt och det visade 
sig vara cancern som kommit tillbaka. Om hon istället hade litat fullt ut på den 
förebyggande behandlingen och sin kropp och inte tänkt så mycket på knölen så hade det 
kunnat dröja mycket längre innan de upptäckte att det var cancern och den hade kunnat bli 
mycket större innan den upptäcktes. Sandelin (2012) skriver att det oftast är kvinnorna 
själva som upptäcker de första symtomen på bröstcancer. Detta stärker författarnas 
argument att det är bra att kvinnorna inte riktigt litar på sina kroppar efter bröstcancern. De 
är mer uppmärksamma på saker som inte stämmer. Däremot är det många kvinnor som inte 
vågar kontakta en läkare för att de är rädda för att det ska vara just en ny cancer (Ullenius, 
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2003). Författarna av denna studie upplever det som en självklarhet att det är väldigt 
ansträngande för kvinnorna att inte lita på sina kroppar och att vara rädd för att en hostning 
ska vara ett tecken på en ny cancer och att det därför är väldigt viktigt att finnas där för 
kvinnorna och hjälpa dem med stöd och rådgivning. Många av kvinnorna förklarar att de 
inte ser likadant på sina kroppar efter cancern som de gjorde innan. Det kan bero på att när 
kroppen ändras förändras även deras livsvärld och deras sätt att se på sig själva. Då 
kroppen och livsvärlden förändras blir de mer uppmärksamma på kroppen och hur den 
beter sig. De reagerar på saker som de inte hade gjort innan och det kan vara tack vare det 
som de i ett tidigt skede upptäcker att cancern kommit tillbaka.  
 
Det framkommer i resultatet att många av kvinnorna inte litar på att deras kroppar är friska. 
Sandelin (2012) skriver att bröstcancercancer som kommer tillbaka ofta kommer i 
skelettet, lungor och lever. Detta kan vara anledningen till att kvinnorna är rädda om de 
hostar eller får ryggvärk eller något liknande. De är inte bara rädda för att cancern ska ha 
kommit tillbaka i bröstet utan är rädda för att den ska ha spridit sig och då kanske vara 
ännu farligare än den var första gången. Vid spridning bildas det metastaser (Sandelin, 
2012) och om cancern har spridit sig och bildat metastaser blir behandlingen mer av en 
bromsande karaktär och än botande. Detta gör att kvinnornas rädsla för saker som är 
annorlunda på andra ställen än brösten är förståeligt. 
 
Att en av kvinnorna inte litar på att den förebyggande behandlingen har hjälpt 
framkommer i resultatet. Författarna tror att detta är en vanlig tanke hos överlevande 
kvinnor och att den känslan kan göra så att de inte litar på sin kropp. Det kan även vara så 
att känslan att inte lite på sin kropp kan skapa tankar på att behandlingen inte hjälpt. 
Författarna tycker att det måste vara en hemsk känsla att inte veta ifall faran är över och 
inte veta om man någon gång måste gå igenom allt igen. 

8.2.3 Påverkan på vardagen 
I resultatet framkommer svårigheten att förhålla sig till tankarna att få leva med rädslan för 
återfall och ett överhängande dödshot. Det framkommer även att cancerns årsdagar 
påverkar vardagen i stor utsträckning. Dessa årsdagar kan till exempel vara dagen de blev 
diagnostiserade och första och sista behandlingsdagen. Författarna ser ett ökat behov av 
stöd och kontakt i samband med dessa dagar, för att kvinnorna ska lära sig att leva med sin 
situation och acceptera den. Att kvinnornas syn på vardagen har ändrats framkommer i 
resultatet. Där beskrivs svårigheten i att inte kunna planera sin vardag då kvinnorna 
upplever en sviktande framtidstro och hopplöshet. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver 
att kroppen är den fasta punkten och att det är genom den som livet upplevs. De beskriver 
även hur självuppfattningen och livsvärlden påverkas av kroppens fysiska utseende samt 
hur kroppen reagerar och agerar. Författarna av denna studie upplever att kroppskänslan 
har en stor påverkan på kvinnornas vardag.  

Skrattet beskrivs i resultatet som en central punkt hos flera av kvinnorna. De beskriver hur 
vardagen blir lättare att ta sig igenom om de ser positivt på småsaker som händer i 
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vardagen och om de inte låter deras livskvalitet påverkas negativt. Desto längre tid som går 
efter att den förebyggande behandlingen avslutats ju mer försvinner tankarna på återfall, 
vilket bidrar till en ökad hälsa och ett ökat välbefinnande. Dahlberg & Segesten (2010) 
förklarar att det kommer upp många existentiella frågor i samband med att livsvärlden 
förändras. Författarna ser att livsvärlden hos en kvinna som drabbas av bröstcancer vänds 
upp och ner och förstår därför när Dahlberg & Segesten (2010) betonar vikten av att 
respektera och sätta sig in i varje enskild persons livsvärld för att nå ett ökat välbefinnande. 

Det framkom i resultatet att kvinnorna oroar sig mycket för återfall och att detta ofrivilligt 
påverkar deras vardagsliv. Författarna ser ett samband mellan en ökad rädsla och ett 
minskat välbefinnande. Detta styrks av tidigare studier vilka visar att många kvinnor 
känner på liknande sätt trots att de kämpar för att inte låta rädslan ta över vardagen 
(Vickberg, 2001).  

8.2.4 Rädslan för återfall minskar 
I resultatet framkommer att vissa saker kunde göra så att kvinnorna fick en känsla av att 
det var över, att cancern var borta och att de nu var helt friska. Dessa saker kunde vara att 
hela bröstet var bortopererat, att de äntligen fått en protes eller att det gått tillräckligt lång 
tid. Att det är många kvinnor som slutar oroa sig efter ett tag stärks av McGinty et. al 
(2012) som i sin studie beskriver att det är fler kvinnor som är rädda för återfall de första 
åren efter bröstcancer. Detta kan bero på att risken för att få tillbaka bröstcancer är störst de 
10 första åren efter cancern eller att desto längre tiden går desto mindre tänker kvinnorna 
på cancern och att de då oroar sig mindre. Författarna tror att alla dessa tankesätt kan ge en 
ökad känsla av trygghet och ett ökat välbefinnande för kvinnorna. Trots det är besvikelsen 
om cancern kommer tillbaka troligen lika stor oavsett om känslan av trygghet fanns eller 
inte. 

8.3 Slutsats 
Denna studie visar att rädslan för återfall är stor hos kvinnor som överlevt bröstcancer men 
att den minskar med tiden. Det har framkommit att alla kvinnorna inte helt litar på sin 
kropp. Det kan till en början vara bra, eftersom de då känner efter mer. Det är viktigt med 
en tidig upptäckt av återfall av cancer och det är oftast kvinnorna som själva upptäcker 
återfallen. Vardagen påverkas både positivt och negativt av rädslan. Hopp och glädje är en 
viktig del i processen att komma vidare. Däremot kan ångest hindra processen och 
därigenom även ge ett minskat välbefinnande. Denna studie kan nyttjas av vårdpersonal 
som arbetar med cancerdrabbade patienter men även i utbildningssyfte. Studien visar 
vilken typ av rädsla kvinnor upplever och hur den yttrar sig. Kunskapen behövs för att få 
en ökad förståelse för dessa kvinnor och för att kunna ge dem ett bättre stöd, oavsett om de 
har haft bröstcancer eller någon annan form av cancer. Kunskapen kan även användas vid 
andra typer av cancer för att hjälpa både män och kvinnor som upplever rädsla för återfall. 
Författarna anser att det behövs mer vetskap om rädslan och att det saknas forskning inom 
detta område. Författarna av detta arbete tycker att det finns mycket forskning om rädsla 
inom det första året efter diagnostisering av bröstcancer, men att det finns en stor brist på 
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forskning med ett longitudinellt perspektiv. För att tydligare förstå rädslan för återfall 
behövs mer forskning även efter tillfrisknande.  Vidare forskning kan bidra till att ge en 
ökad kunskap om hur kvinnorna påverkas av rädslan för återfall samt hur sjuksköterskor på 
ett bättre sätt kan stötta dem.  
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