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Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna bland kvinnor och varje 
år drabbas cirka 8000 kvinnor. När kvinnorna drabbas av bröstcancer kommer 
cancerbeskedet ofta oväntat och kan medföra ett stort lidande. Efter olika behandlingar 
sker en förändring av kvinnans kropp och kvinnorna upplever att deras kvinnlighet och 
identitet går förlorad. Kvinnorna måste lära sig att leva med och acceptera förändringen, 
detta är en daglig utmaning för många av kvinnorna. Syfte: Syftet med studien var att 
beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ 
datainsamling användes och åtta självbiografiska böcker skrivna av kvinnor som upplevt 
hur det är att leva med bröstcancer lästes. Biografierna analyserades med hjälp av en 
narrativ analys. Resultat: I analysen framkom tre kategorier; en förändrad livssituation, att 
inte vara ensam och en förlorad kvinnlighet. Diskussion: När kvinnorna drabbas av 
bröstcancer förändras deras livsvärld och ett lidande uppstår. Att övervinna cancern och 
öka välbefinnandet är det stora målet. För att klara av att leva krävs bra information och ett 
bra stöd. Möjligheten till en bättre hälsa kan då upplevas. Slutsats: Kvinnornas livsvärld 
förändras och behovet av stöd är viktigt. När sjuksköterskan har kunskap om kvinnornas 
upplevelser ökar förutsättningarna för personcentrerad vård.  
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Background: Breast cancer is one of the most common diagnosis of cancer among todays 
women and about 8000 gets the diagnose each year. When women are diagnosed with 
breast cancer the knowledge often come unexpected and can cause great sufferings. After 
all kinds of different treatments for breast cancer there will be a lot of changes concerning 
the women’s body, and the women experiencing a lose of femininity and identity. Women 
have to deal with this and try to learn and accept the change, this is a daily challenge to a 
lot of the women. Purpose: The purpose with the study was to describe women’s 
experience of living with breast cancer. Method: A qualitative data collection was used and 
eight different kinds of autobiographies written by women who experienced how it is to 
live with breast cancer were red. The autobiographies were analyzed with help of a 
narrative analysis. Result: Within the analysis we found three categories; a change in life 
situation, to not be alone and a changed femininity. Discussion: When the women are 
getting the diagnose of breast cancer their life world change and a suffering start. To 
concur cancer and increase the wellbeing is the goal. To succeed with living good 
information and a good support is required. The opportunity towards a better health can 
then be perceived. Conclusion: Women’s life situation changes and the need of support are 
important. When the nurse has knowledge of women's experiences opportunities of person-
centered care will increase. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år drabbas cirka 8000 
kvinnor. Medelåldern för kvinnorna som drabbas av bröstcancer är 65 år. Prognosen för att 
överleva bröstcancer är i Sverige jämfört med andra länder mycket god (Socialstyrelsen, 
2014a; Socialstyrelsen, 2014b). De stora framgångarna i forskningen har lett till att 
utvecklingen av screeningprogram (mammografi) och  de olika behandlingsformerna har 
förbättrats. Tillsammans med utökade resurser och mer tillgänglighet har det bidragit till 
att prognosen för överlevnad har ökat (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Att 
det är cirka 20 personer per dag som insjuknar i bröstcancer gör att de flesta känner 
någon/några som har drabbats. I stort sett alla kvinnor som drabbas av bröstcancer 
upplever en kraftigt försämrad livskvalitet, vilket även påverkar deras anhöriga. Eftersom 
det är så många kvinnor som drabbas årligen, stöter sjuksköterskor på dessa kvinnor 
överallt inom vården. Det är därför viktigt att för oss som sjuksköterskor få en fördjupad 
kunskap om hur kvinnor upplever hur det är att få diagnosen bröstcancer och hur det är att 
leva med sjukdomen för att kunna ge så bra vård som möjligt.  

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Människans kropp består utav cirka 200 olika typer av celler och dessa celler tilldelas olika 
uppgifter. När en cell dör måste den ersättas och detta görs genom celldelning. Det är när 
denna celldelning rubbas, en mutation sker, som cancer kan uppstå. När en celltyp börjar 
dela sig okontrollerat och snabbare än alla andra bildas en klump av celler. Det har nu 
bildats en tumör. En tumör kan vara godartad (benign) eller elakartad (malign). Om 
tumören är godartad växer tumören på en plats, medan en elakartad kan växa in i vävnaden 
runt om. Det är när den sprider sig till andra vävnader som en malign tumör kallas för 
cancer det vill säga att den har metastaserat (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 
Bröstcancer uppstår nästan alltid från mjölkalveoler och mjölkgångar. Beroende på vilket 
sätt cancern växer ser prognosen olika ut. Cancern sprider sig via lymfan och blodet och 
känns oftast som en hård, oöm knöl i den övre laterala kvadranten av bröstet (Järhult & 
Offenbartl, 2013). Enligt Ericson och Ericson (2013) ökar risken om kvinnorna haft tidig 
menarche, sen menopaus, sen graviditet (efter 30 års ålder) eller om kvinnorna har flera 
nära anhöriga som har drabbats av bröstcancer. Andra faktorer som övervikt, rökning, stort 
alkoholintag, exponering av radioaktiva ämnen och röntgenstrålning ökar risken för att 
drabbas av bröstcancer.  

Diagnostik 

Att känna en knöl i bröstet är det vanligaste symtomet vid bröstcancer. Andra mindre 
vanliga symtom är smärta och förändringar av bröstens storlek, struktur och utseende. För 
att kunna sätta en diagnos kombineras tre olika metoder: klinisk undersökning, 
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mammografi och bröstpunktion. Vid klinisk undersökning palperas och inspekteras brösten 
och körtlarna i armhålan noggrant (Ericson & Ericson, 2013). En mammografi-
undersökning är en riktad screeningskontroll som erbjuds till alla kvinnor i åldrarna 40-74 
år, var 18-24:e månad, för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuell bröstcancer 
(Socialstyrelsen, 2014b). I Sverige upptäcks ungefär hälften av kvinnorna som drabbas av 
bröstcancer genom en mammografiundersökning (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2014). Misstänkts det att kvinnorna har en förändring i bröstet, återkallas de för en 
kompletterande undersökning. Nya mammografibilder tas, ultraljud utförs och eventuellt 
en bröstpunktion av vävnaderna (Socialstyrelsen, 2014b).    

Behandling 

Tumörkonferens  
Hos alla kvinnor där en förändring i bröstet har upptäckts blir det aktuellt för en 
tumörkonferens. En tumörkonferens innefattar ett multirepresentativt team av specialister, 
bland annat onkolog- och kirurgläkare. Teamet träffas för att kunna ge kvinnorna den 
individuellt rätta medicinska bedömningen och för att skräddarsy den efterbehandling som 
vetenskapligt har bäst förutsättningar. Vid varje konferens finns det med en sjuksköterska 
som kommer att bli en av de drabbade kvinnornas kontaktsjuksköterska. Sjuksköterskan 
deltar i konferensen för att få värdefull kunskap om kvinnans fortsatta behandling för att 
kunna förmedla informationen till den drabbade kvinnan på bästa sätt. I de fall som 
kvinnorna blir aktuella för operation följs de upp av teamet. De diskuterar och bedömer 
kvinnorna både före och efter operation för att ta reda på ifall allt har gått bra eller om 
något behöver åtgärdas. I vissa fall räcker det med endast operation, men ibland krävs 
kompletterande behandlingar. Efter operationen har gjorts diskuterar teamet och fattar 
beslut om rekommenderad kompletterande behandling, ett så kallat patologisk anatomisk 
diagnos-utlåtande (PAD) (Regionalt cancercentrum, 2013; Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2014).  

Kirurgi 
Kirurgi är den vanligaste behandlingen av bröstcancer och beroende på vilket stadie 
bröstcancern har upptäckts i kan bröstet bevaras eller vara tvunget att opereras bort helt 
eller delvis. Det kan räcka med att ta bort den del där tumören är belägen och på så sätt 
bevara bröstet. Att bevara bröstet ger ett bra kosmetiskt intryck. För att kunna genomgå 
denna kirurgi måste tumören vara mindre än 3-4 cm och vara centralt placerat i bröstet. 
Uppfyller inte tumören dessa krav, måste hela bröstet opereras bort. Under operationen 
utförs en portvaktskörtelbiopsi för att få information om vilken kompletterade behandling 
kvinnan är i behov av efter kirurgin och för att påvisa om cancercellerna har metastaserat. 
Med hjälp av radioaktiv isotop och blå färg identifieras den lymfkörtel som ligger närmast 
bröstcancern, portvaktkörteln. Körteln analyseras med hjälp av fryssnittsteknik för att 
kunna fastställa om cancern innehåller metastaser. Då cancern har spridit sig till andra 
lymfkörtlar i axillen/armhålan måste en axillutrymning utföras i samband med operationen. 
Detta kan ge postoperativa arm- och axelbesvär resten av livet, exempelvis känselbortfall, 
smärta, minskad rörelseförmåga och svullen arm vilket påverkar kvinnorna i det vardagliga 
livet (Järhult & Offenbartl, 2013; Regional cancercentrum i samverkan, 2014). 
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Kompletterande behandlingsmetoder 

Strålbehandling används främst hos de patienter som genomgått en bröstbevarande kirurgi. 
Detta för att minska risken för återfall, men också för att i vissa fall kan det finnas kvar 
cancerceller i operationsområdet som måste behandlas. Behandlingen används även när 
bröstcancern har spridit sig till lymfkörtlarna i axillen (Järhult & Offenbartl, 2013). En 
annan behandlingsmetod som kvinnan kan erbjudas är cytostatika. Cytostatikans uppgift är 
att angripa metastaser, bromsa upp och minska risken för återfall och är vanligt 
förekommande vid behandling av bröstcancer. I vissa fall kan tumören i bröstet vara så stor 
att cytostatikan måste minska tumören först innan kirurgi kan genomföras. Vanligtvis 
pågår behandlingen med cytostatika fem månader efter att operationen har genomförts. 
Alla kroppens celler som delar sig vid den tidpunkt som en cytostatikabehandling ges 
påverkas då cytostatika inte kan skilja på friska eller cancersjuka celler. Detta innebär att 
svåra biverkningar kan uppstå såsom håravfall, mag-tarmbesvär och sänkta blodvärden 
(Nystrand, 2014). Som ett tillägg till cytostatika eller i kombination med cytostatika/ 
hormoner kan läkemedlet Herceptin ges. Herceptin är en ny form av antikroppsbehandling 
och som en del av kvinnorna kan ha nytta av (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2014). Nästan alla bröstcancertumörer är känsliga av det kvinnliga könshormonet östrogen 
och progesteron och därför måste alla tumörer analyseras. Vid analysen påvisas det om 
tumören är hormonberoende eller inte (Hedefalk, 2015). Ett PAD-utlåtande avgör om 
hormonell behandling blir aktuellt (Regionalt cancercentrum, 2013). Biverkningarna av 
hormonellbehandling är lindrigare än vid cytostatika, dock måste kvinnorna äta läkemedlet 
i minst fem år. Hormonell behandling kan leda till ledvärk, torra slemhinnor och kvinnor 
som är under 60 år brukar få ökade klimakteriebesvär (Hedefalk, 2015).  

Upplevelser av att leva med bröstcancer 

Nationalencyklopedin (2015) definierar ordet upplevelse med något som har upplevts. Att 
drabbas av cancer är skrämmande och upplevelsen hur livet förändras är olika från person 
till person och hur allvarlig prognosen är (Mosher et al., 2013). Då kvinnorna fått beskedet 
övergår deras tillstånd från att känna ett välbefinnande till att drastiskt övergå till ett 
sjukdomstillstånd över en natt (Boehmke & Dickerson, 2006). Till en början ser kvinnorna 
att deras framtidsambitioner går förlorade och att deras livsvärld har gjort en snabb 
vändning (Coyne & Borbasi, 2009). Vid cancerbeskedet är det vanligt att kvinnorna 
hamnar i förnekelse och tränger undan sina känslor och tankar. Efter en kort tid får 
kvinnorna svårt att styra över alla sina känslor som väller upp efter att förnekelsefasen är 
över (Eide & Eide, 2009). Att inte kunna ta livet för givet, känna trygghet och hela tiden 
vara osäker på om saker och ting står rätt till i kroppen, är vanliga upplevelser som 
kvinnorna känner efter ett cancerbesked (Mosher et al., 2013). När kvinnorna har drabbats 
av bröstcancer upplever de en rädsla för efterkontroller och eventuella återfall. På grund av 
deras rädsla anser kvinnorna att de har tappat kontrollen över sina liv och att deras frihet 
har försvunnit. I dessa situationer är det viktigt för sjuksköterskan att kunna 
uppmärksamma kvinnornas signaler såsom ångest, förtvivlan och även kunna visa dem 
förståelse (Eide & Eide, 2009). Förutom de emotionella upplevelserna, beskriver 
kvinnorna känslan av trötthet, både till cancern och behandlingen, men också på grund av 
otillräcklig sömn och mediciner. Kvinnorna känner en frustration och en skuld över att det 
påverkar deras omgivning och vardagliga liv, vidare infinner sig en känsla av att inte räcka 
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till och i vissa fall är de beroende av andra människor för att klara av sin vardag (Mosher et 
al., 2013).   

Behov av stöd 

Enligt Martinsen (2012) definieras behov som den personliga drivkraft eller den 
inställningen som personen har för att jämna ut sina brister. Ödling, Norberg och 
Danielson (2002) beskriver att behovet för de bröstcancerdrabbade och för deras anhöriga 
är att prata och få information (a.a.). När kvinnorna ska få sitt cancerbesked uppmuntras de 
av vårdpersonal att ta med sig en anhörig. Detta för att öka tryggheten hos kvinnorna och 
för att de anhöriga eventuellt ska kunna komplettera med information som kvinnorna 
missat eller inte uppfattat efter läkarbesöket (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). 
Enligt Lally (2009) hämtar kvinnorna och deras omgivning mycket information själva. 
Beroende på vilken ålder kvinnorna har, hämtar de olika sorters information. De äldre 
kvinnorna sökte information om kirurgin, medan yngre kvinnor siktade längre fram och 
sökte information om postoperativ behandling.  
 
Ordet stöd definieras med att uppmuntra och ge hjälp. Att uppmuntra någon genom att visa 
att du finns där vid behov, är betydelsefullt vid stöttning (Oxford dictionaries, 2015). Stöd 
kan delas in i socialt och professionellt stöd. Socialt stöd påverkar kvinnans välbefinnande 
och hälsa och i detta stöd ingår emotionellt (kärlek och vänskap), praktiskt (hjälp i huset 
och barnpassning) och informativt stöd (råd och vägledning). Professionella med 
yrkeskunskaper erbjuder det professionella stödet genom att stärka individen. Detta är en 
viktig aspekt för att kunna stödja individen genom dess omvårdnad (Landmark, 
Strandmark & Wahl, 2002; Thorstensson & Ekström, 2014). För att kvinnan ska kunna få 
ett bra stöd från sina anhöriga är det viktigt att vården ser till de anhöriga. Det är vanligt att 
anhöriga upplever sig väldigt pressade och har ofta många funderingar över hur framtiden 
kommer att se ut. Anhöriga upplever därför ett behov av att kunna prata med någon som de 
kan lita på och som ger ett bra stöd. Behovet av att få information om diagnos, rutiner, 
operation, omvårdnad och allt annat som kan vara viktigt för den drabbade är de anhöriga 
intresserade av. Genom att uppmärksamma och stödja de anhöriga så kan de bli ett bra stöd 
för den drabbade (Regionala cancercentrum i samverkan, 2015; Ödling, Norberg & 
Danielsson, 2002). 
 
När kvinnorna har fått beskedet om bröstcancer tilldelas hon en bröstsjuksköterska, en så 
kallad kontaktsjuksköterska. Denna persons uppgift är att informera tillsammans med 
läkare om sjukdom och behandling och finnas där som ett stöd för kvinnan och dess 
anhöriga. Det är viktigt att ge tydlig information för att den inte ska kunna feltolkas. 
Genom att ha en god kommunikation mellan kvinnan och vårdpersonal stärker det 
kvinnans möjlighet till delaktighet i vården. Det är viktigt för kontaktsjuksköterskan att se 
kvinnan ur ett helhetsperspektiv vilket innebär att hon ska kunna möta kvinnan både 
fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Oavsett i vilket sjukdomsförlopp som kvinnan 
befinner sig i ska kontaktsjuksköterskan vara tillgänglig och ge det stöd kvinnan är i behov 
av. Får kvinnan och kontaktsjuksköterskan ett bra första möte, kan en bra relation byggas 
och sjuksköterskan kan lättare stödja kvinnan genom hennes sjukdomsförlopp (Regionalt 
cancercentrum, 2013; Ödling, Norberg & Danielsson, 2002).  
 



	 5 

Lidande 

Ett av vårdens syfte är att vårdpersonalen ska lindra kvinnans lidande för att hon ska kunna 
uppleva hälsa. Lidandet är en del av hälsoprocessen och är en del av patientens liv. Det 
berör hela människan och kan inte lokaliseras till en speciell utbredning. Människan lider 
när hennes upplevelse av sig själv som en hel person hotas. Detta sker om människan inte 
känner att hon kan leva upp till sina eller andras förväntningar eller har en förlust av 
kontroll och helhet. En kvinna som har diagnosen bröstcancer kan lida av 
sjukdomslidande, livslidande och/eller vårdlidande. Sjukdomslidande innebär de symtom 
och besvär som kvinnan lider av och som hör ihop med sjukdomen. Livslidande hör ihop 
med hela människan och berör hela dess liv. Patienten kan uppleva ett lidande som en följd 
av behandling, vård eller brister hos dessa och denna typ av lidande kallas vårdlidande 
(Wiklund, 2003).  
 
Det uppstår ett lidande när kvinnorna drabbas av bröstcancer. Att drabbas av bröstcancer är 
en allvarlig händelse i kvinnans liv och kan leda till att kvinnan förlorar meningen och 
sammanhanget i livet. Vid beskedet får kvinnornas liv en drastisk vändning och de får en 
ändrad existentiell situation, en kris uppstår och många existentiella frågor uppkommer. 
Deras livssituation förändras, de blir beroende av andra på grund av alla behandlingar som 
måste genomföras vilket kvinnorna inte är vana vid och ett lidande uppstår (Eide & Eide, 
2009; Rehnsfeldt & Arman, 2008). Att leva med en ständig dödsångest och ha en rädsla för 
återfall är en typisk existentiell situation och påverkar kvinnans vardag märkbart (Beatty, 
Oxlad, Koczwara, Wade, 2008). Yngre kvinnor som drabbas av bröstcancer har en större 
oro och rädsla för återfall eller för att dö. De är i en fas i livet då de har större delen av livet 
kvar att leva och upplever en förlust att dö för tidigt (Ziner et al., 2012). Oavsett ålder lever 
kvinnorna trots vetskap om att deras behandlingar är genomförda med bäst tänkbara 
resultat, med en ständig oro och ångest för återfall. Detta eftersom det inte finns något 
slutligt test för att bekräfta att cancer aldrig mer kan komma tillbaka (Beatty, Oxlad, 
Koczwara, Wade, 2008).  

Levd kropp 

Levd kropp kan översättas med den subjektiva upplevelsen av kroppen och innebär att 
människan både har en kropp och är en kropp. Det innebär även att kunna möta en annan 
människa kroppsligt, känslomässigt och fysiskt. Kroppen levs både utifrån och inifrån 
samtidigt. Upplevelsen av sin egen kropp kan förändras från en stund till en annan och vid 
många diagnoser förändras kroppen till något negativt för människan (Blomqvist, 2012). 
Många beskriver att de har en oro för att deras utseende förändras. Håravfall är en av 
förändringarna som sker vid cytostatikabehandlingar och pinsamhet kan då upplevas och 
en stor sorg över att deras hår har avlägsnats (Mosher et al., 2013). Alla kroppsliga 
förändringar som kvinnorna drabbas av påverkar deras existentiella kris. Kvinnorna 
upplever en känsla av identitetsförlust när de förlorar allt hår, bröstens utseende förändras 
och deras kroppar ser inte längre ut som det en gång gjorde. Att acceptera sitt förändrade 
utseende är en daglig utmaning för många av kvinnorna. Deras nya utseende påverkar dem 
i sociala situationer då de känner sig osäkra vilket leder till att deras levnadsvanor 
förändras (Boehmke & Dickerson, 2006; Klaeson, 2011).  
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PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en sjukdom som drabbar många kvinnor och är den vanligaste kvinnliga 
cancerformen i Sverige. Att få bröstcancer påverkar hela kroppen och skapar ett stort 
lidande. För att få en ökad förståelse för hur kvinnor uppfattar sin diagnos och för att 
kunna möta de förändringar kvinnorna genomgår behövs mer kunskap om dessa kvinnors 
upplevelser. En god kunskap om sjukdomen och en förståelse för patientens förändrade 
livsvärld är nödvändig för att kunna bemöta kvinnans behov och omvårdnad. Det är viktigt 
att som sjuksköterska ha en god kunskap om kvinnornas upplevelser eftersom de kommer 
att stöta på dem överallt inom sjukvården.  

SYFTE 

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

METOD  

Syftet besvarades med en kvalitativ datainsamling en narrativ analys beskriven av 
Dahlborg-Lyckhage (2012). Detta genom att läsa självbiografier skrivna av kvinnor som 
upplevt hur det är att leva med bröstcancer. Metoden är relevant till syftet då den text som 
ska användas är en beskrivning av kvinnornas upplevda erfarenheter. En fördel är att 
många självbiografiska texter beskriver speciella livserfarenheter (Dahlberg, 2014). 

Urval 
Självbiografierna som valdes skulle vara skrivna av kvinnor som beskriver sina 
upplevelser av att leva med bröstcancer. Ytterligare urvalskriterier som gjordes var att 
böckerna skulle vara skrivna på svenska för att inga språkliga misstolkningar skulle uppstå. 
Kvinnorna som berättade om sina upplevelser i böckerna var mellan 30 och 70 år och 
yrkesverksamma. De självbiografiska böckerna som valdes var skrivna mellan åren 1997-
2015.  

Datasamling 

Relevant litteratur som användes till resultatet hittades genom att leta efter självbiografier i 
LIBRIS bibliotekskatalog. Sökord som valdes var ``bröstcancer´´ + ``biografier´´. Av 
sökningen framkom 33st böcker. Dessa titlar söktes upp på en sökmotor och 
sammanfattningen lästes för att se om de var relevanta till syftet. De åtta böcker som 
ansågs vara relevanta valdes ut för att hittas på Stadsbiblioteket i Skövde och på 
Högskolans bibliotek. Av de böcker som hittades på LIBRIS fanns endast sex stycken 
böcker på biblioteket. De andra två böckerna hittades när sökning på Stadsbiblioteket i 
Skövde gjordes då liknande titlar framkom på hemsidan. Se bilaga 1, för 
boksammanfattning.  
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Analys 

En narrativ analys kan inrikta sig på det uppenbara, synliga eller på det dolda i texten. 
Genom analysen ska det vårdande perspektivet kunna förstås och kunna framställas på ett 
vetenskapligt och beskrivande sätt. Att analysera berättelser, som exempelvis 
självbiografier, innebär att författaren till studien bör vara öppen, ha en förståelse och ha 
ett tålamod. Författaren ska även kunna förmedla så att texten visar en mening och vara 
medveten om sin eventuella förförståelse och därmed inte gå in i analysen med förutfattade 
meningar. Författarna ska vara öppna för ny kunskap (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  
 
Analysen startade med att författarna till studien läste böckerna övergripande för att få en 
helhet, undersöka om böckerna var relevanta till syftet och för att sätta sig in i materialet. 
Därefter delades de åtta böckerna upp så att författaren fick ansvar för fyra böcker. 
Böckerna lästes var för sig och flera gånger så att de blev bekanta för författarna. Detta för 
att få en bättre bild av de olika böckerna. Att göra sig bekant med texten var viktigt då det 
gav en ökad övergripande förståelse av texterna för att sedan kunna gå vidare i 
analysarbetet. Analysarbetet fortsatte och författarna var öppna, följsamma och 
reflekterande när böckerna lästes och frågor ställdes till texten relaterat till syftet. All data 
som lästes delades in i olika innehåll och delar. Det funna materialet samlades ihop, skrevs 
ner utifrån likheter och skillnader och sammanställdes med hjälp av koder. Nyckelfynd 
valdes ut från böckerna och de olika fynden markerades med en färg. Innehållet lästes igen 
för att sedan sammanställa fynden i olika kategorier. Författarna vävde ihop de olika 
delarna och en ny helhet skapades. För att förstärka textens innehåll användes citat från de 
olika böckerna (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Tre kategorier och sju underkategorier 
identifierades och som svarade på studiens syfte. Se bilaga 2, för valda självbiografier i 
kategorierna. 

Etiskt övervägande 
En självbiografi är skriven av någon med självupplevda erfarenheter (Dahlborg-Lyckhage, 
2012). Det är därmed viktigt att ta hänsyn och visa respekt till dessa personer som delar 
med sig av sin livsvärld och på så sätt inte utsätta dem för skada eller kränkningar 
(Kjellström, 2012). Författarna till studien har tänkt på vikten av att bibehålla textens 
ursprung så att inte texten feltolkas i böckerna, detta på grund av att en helt annan innebörd 
inte ska ges. Eftersom böckerna är offentliga behövs inte författarna kontaktas, då 
författarna redan har godkänt texten till att användas av andra (Olsson & Sörensen, 2011).
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet urskiljs tre kategorier och sju underkategorier som belyser 
kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 
Dessa presenteras nedan i tabell 1. 
     
Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier.  
 
Kategori Underkategori 

  En förändrad livssituation Leva i ovisshet 

 
Påverkan i vardagen  

  Att inte vara ensam Stöd från anhöriga 

 
Stöd från vården 

 
Behovet av att träffa andra 

  En förlorad kvinnlighet Förlora ett bröst 

 
Tappa håret 

 

En förändrad livssituation 
En förändrad livssituation handlar om starka känslomässiga reaktioner vid beskedet. 
Kvinnorna lever i en ovisshet och upplever ständigt en oro om vad som ska hända 
framöver. Olika existentiella tankar och funderingar är vanligt förekommande hos 
kvinnorna och som upptar deras vardag.  

Leva i ovisshet 

De flesta av kvinnorna hade känt en knöl sedan en tid tillbaka och hade en föraning om vad 
det kunde vara. När kvinnorna upptäckte knölen och förändringen i bröstet var deras första 
reaktion vrede, skräck, panik, rädsla och ångest. Största reaktionen var förnekelse. De 
ansåg att knölen var en tillfällighet och att de skulle känna sig sjuka om knölen i bröstet 
skulle vara allvarlig. En av kvinnorna upplevde att hon inte hade tid att vara sjuk och 
kollade därför inte upp knölen i bröstet. De flesta av kvinnorna ställde sig även frågan 
varför just jag när livet ser så bra ut. Några av kvinnorna, som tidigare drabbats av 
bröstcancer, reagerade annorlunda. När deras knöl upptäcktes låg de sömnlösa över natten 
och ringde sedan direkt till sjukhuset för en kontroll. När kvinnor fick beskedet att de 
drabbats av bröstcancer väckte det starka känslosamma reaktioner. Det svartnade för dem 
och när läkaren pratade vidare hörde och förstod de inte vad läkaren sa. Skräck, kaos, 
ensamhet och att leva i ett vakuum var de känslor som de flesta av kvinnorna kände vid 
beskedet. Vad händer nu och kommer jag att dö, var tankar som skapades hos kvinnorna 
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efter beskedet (Andersson, 2004; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; 
Wachtmeister, 1997).  
 

Hennes ord lugnar mig en liten aning, men jag känner mig helt tom. All kraft har 
runnit ur kroppen, jag darrar. Hon står och håller om mig och jag gråter, gråter, 
gråter. Detta är den värsta dagen i hela mitt liv (Nyberg, 2008, s.19). 

 
Efter beskedet kände en av kvinnorna en lättnad att hon äntligen fått en diagnos. Medan 
andra kände en tomhet. En tomhet blandat med många frågor snurrandes i huvudet, hur 
sjuk är jag, hur länge ska jag leva och varför, var frågeställningar som kvinnorna funderade 
över. Oftast hade de svårt att ta till sig informationen och svårt att förstå innebörden av 
sjukdomen. Ångest för att eventuellt dö och lämna sina nära anhöriga, ilska och en oro 
inför kommande operation var känslor som kvinnorna upplevde. När kvinnorna efter en tid 
hade landat upplevde de att tänka positivt på framtiden var viktigt för att kunna klara av 
den tuffa tid de hade framför sig. Kvinnorna förvandlade sin ilska som skapades efter 
beskedet till en kraft för att besegra och övervinna sin cancer (Andersson, 2004; Målevik, 
2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; Östergren, 2000).  
 

Förbannade död, håll dig borta. Jag ska måla mina naglar knallröda och slåss mot 
dig med mina bara händer. Bara så du vet (Thunberg, 2006, s.9). 

Påverkan i vardagen  
Vardagen gick vidare trots allt, men för kvinnorna var vardagen förändrad. Utifrån syntes 
det inte att kvinnorna var sjuka, men deras egna känslor var annorlunda. De var oroliga, 
rädda, ledsna och kände sig instängda i sin egen kropp. Kvinnorna upplevde att de var 
trötta både fysiskt och psykiskt efter alla behandlingar och de förändringarna som skett i 
vardagen. Trots det hade de svårt att sova om nätterna. Den stora förändringen var att de 
flesta kvinnorna blev tvungna till att sjukskriva sig. De hade ett annat jobb nu, att 
övervinna sin cancer. Trots heltidsjobbet att övervinna sin cancer, valde några av 
kvinnorna att fortsätta jobba några timmar då och då. Detta för att få annat att tänka på och 
för att fortsätta hålla kontakten med sina arbetskollegor. En av kvinnorna planerade in sin 
operation vid en veckas ledighet i tron om att undgå sjukskrivning. En stor del av vardagen 
tillbringades på sjukhuset på grund av alla behandlingar och rutinkontroller som skulle 
genomföras. På ett eller annat sätt rullade vardagen på. Vid varje ny kontroll fanns en 
skräck att cancern hade spridit sig eller att de skulle ha drabbats av ett bakslag. Kvinnorna 
levde på varje positiva besked som de fick till nästa behandling och till nästa besök. Då 
kände de alltid en lättnad, en glädje och att de tog ett steg i rätt riktning (Andersson, 2004; 
Frisk, 2000; Grahn, 2003; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 
2006; Wachtmeister, 1997).   
 

Jag andades ut. Veckor, dagar och timmar hade jag gruvat mig för detta besked. 
Fantiserat ihop hemska scenarier där det ena var värre än det andra (Andersson, 
2004, s.64). 
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Att inte vara ensam 
Att inte vara ensam handlar om kvinnornas upplevelser av stöd och deras behov. Att inte 
känna sig ensam och få stöd från anhöriga, vårdpersonal och behovet av att träffa andra, är 
något kvinnorna värdesätter. 

Stöd från anhöriga 
Kvinnorna upplevde att när de fick sitt cancerbesked och under behandlingsperioden var 
det viktigt att ha en trygghet att luta sig mot. Att ha sina nära och kära såsom familj och 
vänner var något som kvinnorna beskrev var a och o för att orka ta sig igenom och 
övervinna sin cancer. De kände sig inte ensamma och det fanns alltid någon där för dem 
som stöttade när behovet fanns. Människorna runt omkring kvinnorna blev deras 
skyddsnät. Familjen fanns där för dem och hjälpte dem med barnen, med det praktiska i 
vardagen och peppade. De flesta hade en livskamrat som hade varit med från start och som 
lade ner lika mycket energi som kvinnorna. De hade varit med på alla träffar på sjukhuset 
och visste vad kvinnorna gick igenom. Kvinnorna upplevde att de fick en kraft att orka 
kämpa när de hade någon att kämpa tillsammans med. Deras vänner fanns alltid där för 
kvinnorna. De hjälpte till, stöttade och peppade. Det var en trygghet för kvinnorna att de 
visste att de fanns där om det behövdes, men de kände samtidigt att det inte alltid behövde 
ses för att bibehålla vänskapen. I tuffa tider visade det sig vilka som var kvinnornas riktiga 
vänner och med tiden märkte de vilka som fanns där för dem (Andersson, 2004; Grahn, 
2003; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; Wachtmeister, 
1997).  
 

- Är det någon i kompisgänget som klarar det här så är det du. Det kändes på något 
sätt stärkande (Andersson, 2004, s.15). 

 
Kvinnorna beskrev att när de tog mod till sig att berätta för sina vänner och vågade öppna 
sig och berätta hur de kände och mådde, upplevde kvinnorna att de fick mycket tillbaka. 
Vännerna fick då en bättre förståelse för vad kvinnorna gick igenom och kunde sedan 
lättare bidra med stöttning. De kom varandra närmre och upplevde att de nu kunde prata 
mer på djupet, de fick en starkare relation. Kvinnorna kunde komma hem efter 
behandlingar och blev då överraskade med blommor och kort med peppande ord. Mitt i 
den jobbiga perioden upplevde kvinnorna att de tillsammans med familj och vänner ändå 
kunde använda sig utav humor för att överleva. Det blev ett avbrott från verkligheten som 
hjälpte både kvinnorna och deras nära och kära. Kvinnorna beskrev att de kände en 
tacksamhet för sin familj och sina vänner. De var tacksamma för att deras livskamrat 
orkade fortsätta leva tillsammans med dem. De genomgick samma resa som kvinnorna, 
men kunde bara stå bredvid och se på. Kvinnorna var oerhört tacksamma att de orkade 
kämpa, stötta, peppa och alltid sätta sig själv i andra hand. Kvinnorna kände att de inte 
skulle klara av att kämpa och övervinna sin cancer utan deras stöttning (Andersson, 2004; 
Frisk, 2000; Målevik, 2011; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; 
Wachtmeister,1997).  

Stöd från vården 

Att kunna trösta, vara tålmodig och skapa en bra relation var extremt viktigt för en 
sjuksköterska enligt kvinnorna som hade drabbats av bröstcancer. Varje kvinna fick en 
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kontaktsjuksköterska. Dessa kontaktsjuksköterskor såg kvinnornas behov och de lärde 
känna varandra mer och mer. Denna kontakt ingav en trygghet och en vetskap för 
kvinnorna att de alltid hade någon som de kände när de kom till sjukhuset. När det 
skapades en bra relation mellan dem upplevde kvinnorna att de lättare blev lugna och 
trygga genom sin behandling. Sjuksköterskorna såg behovet och de behövde inte alltid 
använda ord för att framkalla ett stöd till kvinnorna. Kvinnorna upplevde att näst intill all 
övrig vårdpersonal som kvinnorna träffade under sin sjukdomsperiod var stöttande, 
peppande, ingav ett lugn och skapade en trygghet. Läkarna utgjorde även de en stor del av 
kvinnornas vistelse på sjukhuset. Det var läkarna som gav både de positiva och negativa 
beskeden och kvinnorna beskrev vikten av att kunna lita på sin läkare. Fanns det en bra 
relation, ett förtroende och att läkarna hade en förståelse för vad kvinnorna gick igenom 
skapades ett lugn hos kvinnorna att de var i trygga händer. Hade läkarna en bra förståelse 
för kvinnornas livsvärld kunde de förstå vikten av att lämna besked om provsvar vid utsatt 
datum. De förstod då hur viktigt det var för kvinnorna. Dock när fallet inte var så skapades 
ett vårdlidande (Andersson, 2004; Frisk, 2000; Nyberg, 2008; Thunberg, 2006; Östergren, 
2000). 
 

Jag undrar ibland hur läkare tänker. Dom är helt inne på den medicinska biten, och 
det är bra, men ibland kanske dom glömmer av hur viktig kopplingen kropp - själ 
är. Förstår han verkligen inte hur jag våndats och plågats den här veckan? Han 
kunde väl tänkt att jag ville ha svar så fort som möjligt eftersom jag var så orolig 
när han beställde undersökningarna. Men dom har förstås fullt upp, dom lämnar 
över den biten till kuratorerna (Nyberg, 2008, s.85).  

 
Några av kvinnorna beskrev att kuratorn var till stor hjälp för dem i deras sjukdomstid. 
Kuratorn var ett bra komplement till deras vänner. Kuratorn kunde hjälpa kvinnorna att 
vägleda dem i rätt riktning och skapa ett nytt tankesätt och nya tankebanor. Det hjälpte 
kvinnorna att kuratorn var en professionell lyssnare och hade den rätta kunskapen. De 
visste inte allt om kvinnorna som deras vänner gjorde utan kunde fokusera på det som 
kvinnorna förmedlade. Kuratorerna fanns alltid ett telefonsamtal bort, de blev en del av 
kvinnornas vardag och blev ibland en länk mellan patient - sjuksköterska - läkare 
(Andersson, 2004; Frisk, 2000; Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011). 

Behovet av att träffa andra 

En del av kvinnorna valde att fortsätta att jobba på ett eller annat sätt. Vissa bara några 
timmar då och då, medan andra jobbade halvtid så länge som de orkade. Jobbet blev en 
plats där kvinnorna kunde koppla bort sin sjukdom och tänka på annat. Kollegorna levde i 
den “vanliga” världen och fick kvinnorna att komma tillbaka till verkligheten för en stund. 
De gav inte kvinnorna det största stödet, men fanns alltid där för dem och att få en “lycka 
till kram” och en blombukett var tillfredsställande nog för kvinnorna (Andersson, 
2004;  Frisk, 2000; Grahn, 2003; Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006).  
 
På sjukhuset träffade kvinnorna många andra bröstcancersjuka kvinnor som blev ett stöd, 
som ingav hopp och gav kraft till att det fanns en chans att överleva. 
Bröstcancerföreningen kom även ibland till sjukhuset för att erbjuda kvinnorna 
samtalsstöd. De lämnade telefonnummer så att kvinnorna kunde ringa när det passade dem 
och de erbjöd även olika aktiviteter. Kvinnorna upplevde att denna förening gav ett bra 
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stöd och att det kändes skönt att alltid ha någon att ringa till vid frågor och funderingar 
(Andersson, 2004; Målevik, 2011; Östergren, 2000).  
 

När jag berättade kom hon fram till min säng, stack in handen innanför sin blus, 
tog fram sin bröstprotes och sa: “Det här gjorde jag för sju år sedan.” Det minnet 
gav mig mycket kraft under dagarna som kom. Att se en som fanns kvar i livet var 
viktigt för mig (Frisk, 2000, s. 20). 

 
Förutom att de kunde prata med de andra patienterna på sjukhuset upplevde några av 
kvinnorna att de saknade ett forum där kvinnor som drabbats av samma sak kunde träffas. 
Där de kunde ge inspiration och dela erfarenheter och upplevelser med varandra. Därför 
startade en av kvinnorna en “vänförening” som blev just ett sådant forum där de sågs och 
fikade några timmar i månaden. De beskrev att det var en lättnad att få prata med 
människor som varit med om samma sak och att de visste hur de mådde och vad de gick 
igenom. Kvinnorna kände sig inte ensamma. Under dessa träffar var det viktigt att inte 
jämföra sig med varandra. Trots samma diagnos kunde behandlingen se annorlunda ut. 
Vissa kunde klara sig med en operation, medan andra var tvungen att genomgå flera 
kompletterade behandlingar för att övervinna sin cancer. “Vänföreningen” bidrog inte 
alltid enbart till positivitet. Kvinnorna i “vänföreningen” hade olika prognoser för sin 
sjukdom vilket innebar att ibland segrade cancern. Detta innebar att när en vän försvann 
från kvinnorna gjorde det dem påminda om att livet var skört och att ingen specifik utgång 
var säkrad (Andersson, 2004; Nyberg, 2008; Östergren, 2000).  

En förlorad kvinnlighet 
En förlorad kvinnlighet handlar om att kvinnan får en förändrad syn på sin kropp på grund 
av följderna av sjukdomen. Vilket leder till att de förlorar sin identitet och deras livsvärld 
som de tidigare tagit förgivet förändras.  

Förlora ett bröst 

Följderna av kvinnornas bröstcancer, resulterade i att många blev tvungna att operera bort 
det cancerdrabbade bröstet. En del av kvinnorna beskrev att de hade många funderingar 
över hur operationen skulle påverka dem, hur skulle de se ut efteråt och hur deras partner 
skulle reagera. De var rädda och ledsna över att det inte räckte med att de fått cancer och 
att de nu var tvungna att operera bort en del av deras kvinnlighet. En kvinna beskrev att 
varje natt tog hon fram spegeln och lät blicken vandra från bröst till bröst. Detta för att 
försöka vänja sig i förväg över att snart bara att ha ett bröst kvar. Kvinnorna litade inte på 
sina kroppar. Vad skulle hända mer? De hade ju trots allt levt ett hälsosamt liv innan 
cancerbeskedet, ändå var de tvungna att bli av med ett bröst. Det kändes orättvist. Innan 
operationen var kvinnorna även oroliga för hur omgivningen skulle reagera när de bara 
hade ett bröst kvar (Andersson, 2004; Frisk, 2000; Grahn, 2003; Målevik, 2011; 
Palmcrantz, 2011; Thunberg, 2006; Wachtmeister, 1997; Östergren, 2000).  
 
Efter operationen var några av kvinnorna till en början med fortfarande rädda, de kände sig 
oattraktiva och vågade inte titta på hur det såg ut efter operationen. De kände sig äcklade 
och smutsiga. Det ändrades dock över tid och deras syn på deras kroppar förändrades. 
Trots denna känsla hos några av kvinnorna, upplevde de flesta av kvinnorna direkt en 
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positivitet. De var lättade över att tumören var borta och accepterade snabbt deras nya 
situation. Rädslan som de hade innan operationen var nu borta och de kände att de kunde 
leva med endast ett bröst. Det hjälpte kvinnorna att deras partner var accepterande och inte 
såg dem annorlunda. Kvinnorna vågade visa sig för sin man och det kändes naturligt. För 
att kvinnorna skulle få tillbaka sin kvinnlighet, fick de erbjudande om att prova ut en 
silikonprotes eller i vissa fall operera in ett nytt bröst. Detta gjorde att kvinnorna återigen 
fick två bröst och det hjälpte kvinnorna att även kunna vistas i sociala sammanhang igen 
utan att må dåligt. Det blev lättare att acceptera sin nya situation. Efter en tid kunde några 
av kvinnorna till och med gå utan protes och vara bekväma med det (a.a.). 
 

Nu dinglar mitt lösbröst här på styret. Det innehåller inga tumörer, går att tvätta 
med tvål och vatten och lär torka över natten. Mer praktiskt kan det väl inte bli, när 
man tänker efter (Thunberg, 2008, s.277). 

Tappa håret 

De kvinnor som genomgick cytostatikabehandlingar fick information om att de efter en till 
två behandlingar kunde börja tappa sitt hår. Första reaktionen hos kvinnorna var att de inte 
orkade med en förändring till. De ansåg att de hade tillräckligt med elände i vardagen och 
tyckte att det räckte, de behövde inte bli av med sitt hår också. Kvinnorna kände en stor 
förlust i att tappa sitt hår. Deras hår betydde mycket för deras kvinnlighet och de upplevde 
att det skulle bli jobbigt med ytterligare en omställning. Kvinnorna fick rådet att prova ut 
en peruk för att ha en till hands när det var dags. Detta gjorde att kvinnorna fick många 
funderingar på hur deras “nya” utseende skulle se ut. Skulle de våga testa den där frisyren 
som de hela tiden drömt om men inte vågat tidigare eller skulle de gå på det säkra kortet. 
Vid utprovning av en peruk blev kvinnorna positivt överraskade att perukerna såg så bra 
ut. De hade oftast med sig en väninna som smakråd och gick därifrån mycket nöjda över 
att de hade något snyggt att använda när väl håret ramlade av. Kvinnorna upplevde att 
informera sina barn var viktigt för att barnen inte skulle oroa sig i onödan. En av kvinnorna 
beskrev hur hennes son trodde att hon skulle komma hem med en clownperuk och var 
således väldigt orolig inför perukutprovningen. Kvinnorna upplevde att barnen lugnade sig 
och inte oroade sig i onödan när de fick saklig information om vad deras mammor skulle 
genomgå (Andersson, 2004; Målevik, 2011; Palmcrantz, 2011).  
 

Håret är inte livsviktigt. Jag visste ju att det växer ut igen. Men det var tillräckligt 
viktigt då, när allt annat var så eländigt (Wachtmeister, 1997, s. 73). 

 
När väl håret började ramla av och håret låg där på golvet fick kvinnorna en chock trots att 
de hade vetskapen om att det skulle ske. De blev ledsna, fick ångest och upplevde en rädsla 
över de förändringar som de skulle bli tvungna att genomgå. När kvinnorna såg en märkbar 
förändring beslutade de sig för att raka av allt hår direkt. Dels för att slippa de kala 
fläckarna som uppstod, men också för att befrias ifrån att se hårtussar på golvet. Efter att 
kvinnorna rakat av sig håret, upplevde de en stor förändring. Varje gång de såg sig i 
spegeln blev de chockade och det blev en omställning att nu se ett nytt utseende. Några av 
kvinnorna försökte tänka positivt när håret ramlade av. De upplevde efter hand att tappa 
håret blev en bisak, de såg det som att cytostatikabehandlingarna hjälpte dem till att bli 
friska. Deras huvudmål var att bli friska och att tappa håret blev med tiden inte en jättestor 
händelse i deras vardag (Andersson, 2004; Frisk, 2000; Grahn, 2003; Målevik, 2011; 
Nyberg, 2008; Palmcrantz, 2011; Wachtmeister, 1997).   
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Sammanfattning 
I resultatet framkom det att kvinnorna efter att de hade fått sin cancerdiagnos upplevde att 
hela deras värld togs ifrån dem. Kvinnorna upplevde sig sårbara och utsatta på grund av 
cancerbeskedet. Många existentiella frågor uppkom och påverkade deras vardag. De 
upplevde nu att deras livsvärld som de tidigare tagit förgivet hade förändrats. För 
kvinnorna och dess anhöriga uppstod ett lidande och de värdesatte det stödet de fick för att 
klara av sin nya vardag. På grund av de behandlingar som kvinnorna genomgått fick de en 
förändrad syn på sin kropp vilket ledde till att de upplevde förlorad kvinnlighet och 
identitet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnornas upplevelser av att leva med bröstcancer. För 
att lämpligast beskriva detta användes en kvalitativ analysmetod. Åtta självbiografiska 
böcker om kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer lästes för datainsamling. 
Självbiografier valdes för att de är skrivna av människor som på olika sätt upplevt ohälsa, 
lidande och vård. En biografi beskriver människans livsvärld och innehåller detaljerade 
beskrivningar om deras vardag och deras sjukdom (Dahlborg-Lyckhage, 2012). En nackdel 
med att använda självbiografiska böcker kan vara att personerna själva har valt hur 
berättelsen ska utformas och därmed framhävt det perspektiv som för dem är viktigast. Att 
utelämna viktiga upplevelser och händelser kan ha påverkat studiens resultat. Enligt 
Danielson (2012) är intervjuer ett alternativ till att läsa självbiografier, för att fånga 
kvinnornas upplevelser och erfarenheter av att leva med bröstcancer. En fördel med att 
intervjua kvinnorna är att det går att ställa följdfrågor och på så sätt få ett fylligare resultat. 
Att intervjua kräver dock kunskap om intervjuteknik och är tidskrävande för att kunna 
uppnå bästa resultat. Därför valdes självbiografier eftersom varken tid eller kunskap fanns 
för att genomföra intervjuer.  
 
Böckerna som var tillgängliga på närliggande bibliotek valdes för att åtkomsten var lättast. 
Detta kan ha påverkat studiens resultat då tillgängligheten begränsades och andra relevanta 
självbiografier fick uteslutas. Dock hittades åtta välskrivna självbiografiska böcker som 
kunde svara på syftet och ge ett trovärdigt resultat. En av böckerna var från 1997, boken 
valdes dock ändå eftersom den beskriver kvinnans upplevelser och tankar relaterat till vårt 
syfte. Det som kan minska tillförlitligheten och trovärdigheten med denna bok är att den är 
så pass gammal och forskningen har utvecklats sedan dess.  
 
Materialet analyserades utefter Dahlborg-Lyckhages (2012) narrativa analys. De åtta 
utvalda böckerna delades upp mellan författarna i studien. Böckerna lästes noggrant och 
var för sig för att få en helhet. Böckerna diskuterades vid flera tillfällen och nyckelfynd 
hittades som sedan ledde fram till kategorier. Författarna analyserade fram två eller tre 
underkategorier för varje kategori. En fördel med att diskutera böckernas innehåll var att 
de olika delarna framkom och som i sin tur ledde fram till relevanta kategorier. Att 
författarna inte har läst alla böcker kan anses minska trovärdigheten. Dock anser 
författarna att chansen var större att upptäcka ny information om endast fyra böcker lästes 
istället för alla åtta böcker då viss information lättare kan missas. Författarna läste sina fyra 
böcker och mer noggrant för varje kategori. Då analysen har lett till bra diskussioner och 
bidragit till ett tydligt resultat, anses analysmetoden vara lämplig. Att tillvägagångssättet är 
beskrivet på ett tydligt sätt ökar pålitligheten av studiens resultat och därmed anser 
författarna att validiteten är god.  
     
Reflektioner och funderingar som uppkommit för författarna under bearbetningen av de 
självbiografiska böckerna var vilken typ av kvinnor som skrev böckerna. Ekonomi, 
språkkunskaper och kontakter tror författarna kan vara aspekter som kan ha betydelse för 
resultatet. Alla kvinnor som drabbas av bröstcancer har inte förmågan att skriva en bok och 
har inte det behovet att “skriva av sig” tror författarna till denna studien. Willman, Stoltz & 
Bahtsevani (2011) beskriver att en selekterad del av de kvinnor som drabbas av 
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bröstcancer skriver en bok gör att undersökningsgruppen blir smalare och på så sätt minska 
tillförlitligheten (a.a.). Eftersom studiens resultat utgår från nio kvinnor går resultatet till 
viss del att generaliseras då tidigare forskning även styrker det kvinnorna upplever. Att få 
ett resultat som helt går att generalisera är dock svårt, eftersom att drabbas av bröstcancer 
är väldigt individuellt för kvinnorna. För att styrka kvinnornas upplevelser, känslor och för 
att få in deras egna ord i resultatet användes citat under varje kategori. Detta ökar 
trovärdigheten och innehållet i resultatdelen blir mer intressant (Dahlborg-Lyckhage, 
2012). Eftersom författarnas kunskap och förförståelse för kvinnans upplevelser och 
känslor av att leva med bröstcancer, var så pass liten innan studien påbörjades, påverkades 
inte resultatet.  
 
I vilken grad resultatet kan föras över till andra grupper eller situationer kallas 
överförbarhet. För att en bedömning av överförbarhet ska kunna ske måste en noggrann 
beskrivning göras av analys, datainsamling, urval och deltagare för att den som läser 
studien ska kunna göra en egen bedömning om resultatet är överförbart eller inte 
(Lundman & Hällgren Granheim, 2014). Eftersom diagnosen cancer väcker många starka 
känslomässiga reaktioner oavsett cancertyp, anser författarna att resultatet kan vara 
överförbart till andra drabbade.   

Resultatdiskussion 

De tre kategorierna som framkommer i resultatet är; en förändrad livssituation, att inte vara 
ensam och en förlorad kvinnlighet. Under första kategorin “En förändrad livssituation” 
framkommer det att kvinnornas liv förändras drastiskt och många existentiella frågor 
uppkommer. Enligt Beatty, Oxlad, Koczwara och Wade (2008) är det vanligt 
förekommande att kvinnorna även känner ilska och att de lägger skulden på sig själva. 
Kvinnorna upplever att de har en bra livsstil, de röker inte, dricker inte och tränar 
regelbundet. Trots detta drabbas de av cancer, vilket resulterar i att de får svårare att 
acceptera diagnosen (a.a.). Kvinnorna i resultatet beskriver att efter ett tag när chocken 
landat har de en oro, ångest och en rädsla för att eventuellt att dö och att lämna sina 
anhöriga för tidigt. Efterhand upplever kvinnorna att positivt tänkande stärker dem i deras 
vardag och underlättar för dem att klara av den tuffa tiden som de hade framför sig. 
Mackenzie (2014) beskriver att just positivt tänkande stärker kvinnorna och att det leder 
till att kvinnorna får ett annat perspektiv på livet. Kvinnorna berättar att allt inte är lika 
viktigt längre och de gör andra prioriteringar.   
 
I resultatet beskriver kvinnorna att deras vardag förändras. De gör andra prioriteringar, 
men den största förändringen är att de inte klarar av att jobba längre då alla kvinnor i 
självbiografierna är yrkesverksamma. Enligt Socialstyrelsen (2015) varierar längden på 
kvinnornas sjukskrivning från tre veckor upp till år beroende på vilken typ av behandling 
som kvinnorna måste genomgå. Enligt en studie av Mackenzie (2014) framkommer det att 
kvinnorna anser att deras hälsa ska vara i fokus och komma i första hand. Tidigare har 
kvinnorna prioriterat arbetet, barn och familj före deras egen hälsa. Då kvinnornas fokus är 
hälsa och att bli frisk, ser en del av kvinnorna sin sjukskrivning som ett tillfälle till att 
reflektera över sitt sätt att leva och vilka prioriteringar som nu är viktiga i deras vardag 
(a.a.). Då kvinnorna återvände till arbetet efter sjukskrivningen kunde ett nytt 
förhållningssätt och nya prioriteringar ha skapats. Kvinnorna kunde under sin tid som 
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sjukskriven hitta en bra balans mellan sitt arbete och sitt privatliv, de såg nu sitt liv med 
nya perspektiv (Lilliehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2013).  
 
Enligt studier beskrivs det att när behandlingarna är avklarade och det är dags för 
kvinnorna att helt återgå till arbetet är kvinnornas reaktioner och känslor väldigt olika. En 
del kvinnor tycker att det ska bli skönt då deras vardag återgår till det normala. Dessa 
kvinnor ser deras jobb som tillfredsställande medan andra jobbar för att endast få lön och 
är inte lika positivt inställda. Några av kvinnorna har under deras sjukskrivning fått ett 
annat synsätt och passar istället på att byta jobb eller arbetsuppgifter. Att jobba heltid är 
inte längre lika viktigt för alla och väljer då att gå ner i arbetstid. Att vara borta en tid från 
jobbet ser några av kvinnorna som en nystart (Johnsson, Fornander, Rutqvist & Olsson, 
2010; Lilliehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2013). Försäkringskassan och hälso- och 
sjukvården i Västra Götaland har tillsammans arbetat fram en flexibel sjukförsäkring, 
vilket innebär att kvinnorna kan kombinera behandling med arbete. Kvinnorna är 
sjukskrivna på heltid, men kan arbete de timmar/dagar som de orkar. Målet är att de ska få 
ett stöd från deras arbete och göra det lättare för kvinnorna att komma tillbaka till jobbet 
när de är redo (Försäkringskassan, 2015).  
 
Under den andra kategorin “Att inte vara ensam” framkommer det att kvinnorna är i ett 
stort behov av olika typer av stöd för att orka med sin bröstcancer. Det viktigaste stödet 
som kvinnorna behöver är från deras familj och vänner. Detta stöd ger dem en trygghet, det 
fanns alltid någon att prata med och det blev deras skyddsnät. Från andra studier som är 
gjorda framgår det sociala stödet som ett av det viktigaste stödet. I ett socialt stöd ingår 
både emotionellt, praktiskt och informativt stöd. Har kvinnorna tillgång till alla dessa tre 
olika typer av stöd har de en förmåga att klara av att leva med sin bröstcancer lättare. 
Kvinnor som har ett bra socialt stöd upplever sig starkare och känner att de på så sätt kan 
påskynda deras återhämtning snabbare. Bristen av ett socialt stöd hos kvinnorna har en 
motsatt effekt (Landmark, Strandmark & Wahl, 2002; Thorstensson & Ekström, 2014).  
 
Att vara lugn, tålmodig och ha en förmåga att kunna trösta, är viktiga faktorer som 
kvinnorna i resultatet anser att en sjuksköterska ska ha. Det viktigaste är att en bra relation 
skapas mellan sjuksköterskan och kvinnan för att kvinnan ska uppleva det optimala stödet 
från vården. Socialstyrelsen (2005) beskriver vikten av vägledning och stöd. Som 
sjuksköterska är det viktigt att i dialog ge stöd och låta kvinnan och deras anhöriga vara 
delaktiga. Sjuksköterskan bör kunna visa respekt för kvinnans autonomi, integritet och 
kunna se varje kvinna som en enskild individ. Enligt Remmers, Holtgräwe och Pinkert 
(2010) är det viktigt att sjuksköterskorna anpassar behandlingen och informationen utefter 
kvinnans individuella behov. Om sjuksköterskan tar deras oro och ångest på allvar, 
upplever kvinnorna att deras relation blir mer värdefull, de blir bekräftade och risken för 
lidande minskar. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna känna av olika situationer och 
se kvinnornas olika behov. I resultatet framkommer det att varje kvinna får en 
kontaktsjuksköterska, vilket är väldigt uppskattat av kvinnorna. Att ha en 
kontaktsjuksköterska som alltid finns där och kan svara på kvinnornas olika sorters frågor 
på ett professionellt sätt underlättar för kvinnorna i deras behandling (a.a.). Landmark, 
Strandmark & Wahl (2002) beskriver att när kvinnorna är som sjukast och inte har ork till 
mer än att “bara” vara sjuk, upplever kvinnorna att behovet av stöd är som störst. 
Kvinnorna upplever att de behöver vara i topptrim för att orka vara sjuka och ta hand om 
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allt i vardagen. De värdesätter då allt stöd som de får och kan på så sätt orka ta sig igenom 
den svåra tiden (a.a.).  
 
För att kvinnorna ska orka ta sig igenom sin sjukdom och för att stödet från vårdpersonalen 
ska bli så bra som möjligt, är vikten av information stor. Att anpassa informationen till 
kvinnans individuella situation, önskemål och behov har betydelse för om det underlättar 
eller försvårar för kvinnan. Anpassas informationen utifrån kvinnans behov, är 
välbalanserad och regelbunden kan det hjälpa kvinnan och kvinnan kan då uppleva att 
deras funderingar och tankar får ett svar. Vårdpersonal som har kunskap om vikten av rätt 
information, vet att det kan minska ångest, depression och ge ett ökat välbefinnande hos 
kvinnan (Eide & Eide, 2009; Lilliehorn, Hamberg, Kero & Salander, 2010). I resultatet 
framkommer det att kvinnorna upplever ett behov av att träffa andra bröstcancerdrabbade 
kvinnor. De beskriver att det hjälper dem att träffa andra kvinnor för att dela upplevelser 
och erfarenheter med varandra. Det leder till att de inte känner sig ensamma och får kraft 
att orka kämpa sig igenom sin sjukdom. Hopp och en tro skapas om att de ska överleva och 
övervinna sin cancer. Enligt Beatty, Oxlad, Koczwara, Wade (2008) upplever kvinnorna 
att de blir lämnade av vården efter deras sista behandling och det skapas då en tomhet. De 
kvinnor som har träffat andra kvinnor med bröstcancer upplever inte steget lika stort då de 
har ett nätverk runtomkring sig som hjälper dem efter sjukvårdstiden (a.a.).  
 
Under kategorin “En förlorad kvinnlighet” framkommer det att kvinnorna upplever en 
rädsla och en ledsamhet över att de måste operera bort sitt ena bröst. Att även behöva tappa 
håret upplever de som en stor omställning. De anser att det räcker att ha cancer och orkar 
inte med en kroppslig förändring som påverkar deras kvinnlighet. Att bli av med ett bröst 
och tappa håret blir ett stort orosmoment och funderingar och tankar för hur deras 
omgivning ska reagera tar mycket tid. Lindwall och Bergholm (2009) beskriver att 
kvinnorna känner chock och har det väldigt svårt att acceptera att ett bröst ska opereras 
bort. Enligt Klaeson (2011); Kurowecki och Fergus (2014) anser kvinnorna att deras kropp 
har svikit dem och de ser kroppen som ett hinder. De känner sig fängslade, de blir 
maktlösa och de upplever att cancer har tagit över deras kropp. Att förlora ett bröst 
upplever kvinnorna som den jobbigaste förändringen, att sedan behöva tappa sitt hår gör 
att kvinnorna upplever en ännu större känsla av förlorad kvinnlighet och en förlorad 
identitet (a.a.).  
 
Studier som har gjorts visar att kvinnor som lever utan en partner vid en bröstcancer 
diagnos är mer sårbara. Tankar som vem ska älska dem om de inte kan älska sig själva 
förekommer och därför förbereder de sig på att vara singel resten av livet. För de kvinnor 
som har en partner när de insjuknar är det viktigt för kvinnan att deras partner accepterar 
kvinnans nya utseende och kropp. När kvinnans partner accepterar dem, blir deras relation 
tryggare, starkare och kvinnan har lättare att ändra sin syn på sin kropp till det positiva 
(Kurowecki & Fergus, 2014).  
 
I resultatet framkommer det att med tiden ändras kvinnornas syn på deras kroppar. De har 
fortfarande en känsla av sorg att deras kropp aldrig kommer att se likadan ut igen. I studier 
som gjorts framkommer det att kvinnorna är tvungna att acceptera sina vanställda kroppar 
och försöker återvinna sin självkänsla igen. Kvinnorna kämpar att lära sig bli vän med sitt 
nya utseende och för att acceptera sin nya kropp. Deras kroppsliga förändringar påverkar 
deras existentiella kris och de upplever en känsla av identitetsförlust. Att lära sig att leva 
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med den nya helheten tar tid och är något som kvinnorna hela tiden får jobba med. För att 
lättare hitta tillbaka till en bättre självkänsla och få tillbaka sin kvinnlighet har kvinnorna 
olika strategier för att må bra. Vissa köper attraktiva underkläder, medan några går på kurs 
i make-up för att dölja olika biverkningar av de behandlingar som de genomgått. Trots alla 
kroppsliga och psykiska förändringar är målet för kvinnorna att övervinna sin bröstcancer 
(Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Klaeson, 2011; Kurowecki & Fergus, 2014; 
Lindwall & Bergholm, 2009). 

Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 
Kvinnor med bröstcancer är en stor och sårbar grupp av patienter. Därför kan denna studie 
vara en hjälp till sjuksköterskor för att få en ökad kunskap av att kunna bemöta och vårda 
kvinnor med en bröstcancer diagnos. Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever en 
rädsla, skräck och ångest och det är viktigt att ha den vetskapen som sjuksköterska för att 
få en ökad förståelse för kvinnorna. Omvårdnadsarbetet blir bättre om sjuksköterskorna 
inte bara ser sjukdomen utan kvinnan som en enskild individ och dess livsvärld. Resultatet 
kan användas genom att få en ökad förståelse att alla kvinnor upplever och reagerar olika 
och är i behov av stöd. Vid ökad kunskap är det lättare att se vilket behov kvinnorna 
behöver för att de ska få den bästa vården. Fortsatt forskning kan behövas inom området 
stöd. Hur sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna bemöta och samtala med kvinnorna för att 
hjälpa dem i deras vardag. En viktig aspekt i kvinnans omvårdnadsbehov är stödet från 
andra drabbade. Att vidareutveckla ett bättre samarbete mellan varje enskilt sjukhus och 
patientförening skulle främja välbefinnande hos kvinnan och underlätta åtkomsten av en 
patientförening oberoende vart kvinnorna bor.  

Slutsats 

Denna studie kan bidra med förståelse och kunskap av kvinnors upplevelser av att drabbas 
och leva med bröstcancer. Vid beskedet förändras kvinnornas liv och de får en ändrad 
existentiell situation, en kris uppstår och många existentiella frågor uppkommer. Varför 
jag, är vanliga funderingar och en rädsla för att dö är påtaglig. I resultatet framkommer det 
att kvinnorna upplever sin diagnos individuellt och beroende på vilket stöd de har runt 
omkring sig påverkas deras livsvärld. Att få stöd från familj, vänner, andra drabbade 
patienter är viktigt. Att ha en bra relation mellan sjukvårdspersonalen är också viktigt.  En 
stor del i kvinnans upplevelse är deras förändrade kropp. Kvinnan upplever en känsla av 
förlorad kvinnlighet då det kan vara aktuellt med att operera bort ett bröst och tappa håret. 
Att se sitt nya liv från den positiva sidan och viljan att övervinna sin cancer är trots allt den 
största prioriteringen för kvinnorna.   
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Bilaga 1 – Boksammanfattning  
 
 
När livet rämnar av Eva Nyberg (2008). Eva fick vid 43 års ålder för första gången 
bröstcancer. Tre år senare drabbas hon igen. Hon berättar i boken om sin cancerresa. Där 
beskriver hon om hennes toppar och dalar och vad som hjälpte henne att ta sig vidare i 
livet.  
 
Enbröstad av Maria Grahn (2003). Maria jobbar som skådespelerska och sjuksköterska. Vi 
får följa henne med både text och bilder genom hennes cancerresa. Hon är fokuserad, 
målinriktad och beslutsam.  
 
När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? av Anneli Andersson (2004). Vi 
får följa Anneli som först drar sig för att undersöka knölen som hon har upptäckt, till att 
sedan med positiv inställning ta sig igenom alla återfall och sin kroniska bröstcancer 
tillsammans med sin familj och sina vänner.  
 
Mellan köksfönstret och evigheten. Om kärlek, vänskap och arbete av Karin Thunberg 
(2006). Karin är en medelålders kvinna, jobbar som journalist och har drabbats av cancer. 
Boken tar oss igenom hennes liv från barn till vuxen där hennes cancersjukdom är den röda 
tråden.  
 
Cancer som resesällskap av Maggie Målevik (2011). Vi får följa med Maggie, 46 år, som 
skriver om hennes personliga upplevelse av att vara cancersjuk. Viktiga faktorer som hon 
vill få fram är att du som läsare ska se positivt på tillvaron, hur viktigt det är att sätta mål 
och även blicka framåt i livet. 
 
Bröstresan av Ulrika Palmcrantz (2011). En mammografiundersökning förändrade Ulrikas 
liv. År 2010 visade undersökningen bröstcancer. Vi får följa henne i berättelsen om hennes 
cancer och hur hon klarade av vardagen med familjen och sitt jobb. Hon delar med sig av 
hennes tankar och känslor om hur det är att leva med bröstcancer. 
 
Boken jag saknade när jag fick bröstcancer av Ingegerd Wachtmeister (1997). I maj 1994 
fick Ingegerd bröstcancer, 46 år gammal. När chocken lagt sig börjar hon söka kunskap om 
diagnosen men inser att det inte fanns någon bok som kunde ge henne den tröst och hjälp 
hon var i behov av. Därför börjar hon skriva sin egen berättelse. I hennes biografi får vi 
läsa om hennes upplevelser och tankar om cancersjukdomen.  
 
I boken Förändringar- tio kvinnor skriver om cancer (2000) har två berättelser använts: 
 
Säg nej till cancern av Katharina Frisk (2000). Katharina var 33 år då hon fick 
telefonsamtalet av läkaren som beskrev att hon hade fått bröstcancer. Operationen skulle 
ske bara några dagar senare. En stor skräck och ångest upplevs samtidigt som hon har sina 
två barn på 4 och 1,5 år klängande runt benen. Vi får följa Katharinas innersta tankar och 
känslor. 
 
Jag har ett liv av Maria Östergren (2000). Sommaren 1994 upptäckte Maria att hon hade 
fått bröstcancer. Vi får följa hennes resa från operation till strålning.



 

Bilaga 2 –Valda självbiografier i kategorierna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Översikt av valda självbiografier i kategorierna 
 

 Leva i 
ovisshet 

Påverkan 
i 
vardagen 

Stöd 
från 
anhöriga 

Stöd 
från 
vården 

Behovet 
av att 
träffa 
andra 

Förlora 
ett bröst 

Tappa 
håret 

Andersson, A. 
(2004) X X X X X X X 

Frisk, K. 
(2000)  X X X X X X 

Grahn, M. 
(2003)  X X  X X X 

Målevik, M. 
(2011) X X X  X X X 

Nyberg, E. 
(2008) X X X X X  X 

Palmcrantz, 
U. (2011) X X X X X X X 

Thunberg, K. 
(2006) X X X X X X  

Wachtmeister, 
I. (1997) X X X   X X 

Östergren, M. 
(2000) X   X X X  


