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SAMMANFATTNING 

 

Bröstcancer är idag den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i Sverige. Årligen 

drabbas cirka 7000 kvinnor, varav de flesta är medelålders eller äldre. Tidigare forskning har 

fokuserat på hur kvinnor i övriga världen upplever sin sjukdom och behandling. Följaktligen 

krävs ytterligare forskning i Sverige, för att öka kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskor 

för hur bröstcancerdrabbade kvinnor upplever sin situation. Detta för att på så sätt kunna 

bemöta dem på ett adekvat sätt och därmed kunna lindra deras lidande och öka 

välbefinnandet. Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband 

med och efter behandling av bröstcancer i Sverige. Fyra självbiografier analyserades genom 

manifest innehållsanalys, där det vårdvetenskapliga perspektivet utgick från Ericssons teori 

om människa, hälsa och lidande. Detta resulterade i fyra kategorier indelat i sexton 

underkategorier. Resultatet visar bland annat att kvinnornas framträdande upplevelser var ett 

känslomässigt kaos, svårigheter att se kroppen förändras och hur betydande stödet var från 

anhöriga, vänner samt sjukvårdspersonal. Slutsatsen är att bemötandet från sjukvårdspersonal 

har stor betydelse för hur kvinnorna hanterar sjukdomen och dess behandling. Detta betonar 

därmed vikten av att sjuksköterskor får en ökad kunskap och förståelse för hur de kan bemöta 

dessa kvinnor på ett lämpligt och professionellt sätt.  

 

Nyckelord: Behandling, bröstcancer, kvinnor, manifest innehållsanalys, upplevelser. 

 

 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is currently the most common form of cancer among women in Sweden. 

Annually 7000 women are affected, of whom most of them are middle-aged or elderly. 

Previous research has focused on how women in other countries experience their disease and 

treatment. Thus, further research in Sweden is required, to increase knowledge and 

understanding among nurses about how women affected by breast cancer experience their 

situation. This is to be able to respond to them adequately and to relieve their suffering and 

improve the well-being. The aim of the thesis was to describe women´s experiences during 

and after treatment of breast cancer in Sweden. Four autobiographies were analyzed by 

manifest content analysis, where the caring science perspective was based on Eriksson´s 

theory of human, health and suffering. This resulted in four categories divided into sixteen 

subcategories. The result shows that the women´s prominent experiences were among other 

things an emotional chaos, difficulty in seeing the body change and how significant the 

support was from relatives, friends and health professionals. The conclusion is that the 

response from health care professionals has a great impact on how women manage the disease 

and its treatment. This emphasizes therefore the importance of nurses receive a greater 

knowledge and understanding of how they can respond to these women in an appropriate and 

professional manner. 
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1. INLEDNING 

 

Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer, vilket gör den till den mest 

förekommande cancerformen hos kvinnor. Så mycket som en av tio riskerar att insjukna 

under sitt liv. Risken att drabbas av sjukdomen ökar med åldern och genomsnittsåldern ligger 

på 60 år. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det även kan drabba yngre kvinnor. Prognosen 

för överlevnad ser dock god ut och 5 års- överlevnaden är idag över 87 % (Socialstyrelsen, 

2009). Att genomgå behandling för bröstcancer är förmodligen en av de mest påfrestande 

upplevelser en kvinna kan gå igenom, både fysiskt och emotionellt. Här har sjuksköterskan en 

viktig roll och eftersom hon möter dessa kvinnor i sitt arbete både innan, under och efter 

behandling, ökar betydelsen av att ha en djup förståelse för hur dessa kvinnor upplever sin 

situation. 

 

Vi har båda i vår närhet någon som drabbats av bröstcancer. På så sätt har vi upplevt hur hårt 

denna sjukdom slår både mot den som drabbas och de som lever tillsammans med den 

drabbade. Det är av största vikt att ge adekvat stöd och information, både till drabbade och de 

närstående, för att det ska vara möjligt att handskas med sjukdomen och dess behandling. Vi 

tror därför att det är viktigt att sjukvården ständigt uppdaterar och utökar sina kunskaper runt 

sjukdomen. Detta för att sjukvårdspersonalen ska veta hur de ska utforma omvårdnaden. På så 

sätt kan de hjälpa dessa kvinnor och deras anhöriga att uppleva ett minskat lidande och erfara 

hälsa i större utsträckning. Vi tror att det kan vara så att forskningen runt bröstcancer främst 

fokuseras runt utvecklandet av olika behandlingsmetoder och att kvinnornas upplevelser lätt 

glöms bort i strävan att kunna bota sjukdomen på det mest effektiva sättet. 

  

Vi vill med detta arbete få en möjlighet till ökad förståelse för kvinnors upplevelser runt 

behandlingen av bröstcancer. Detta ger oss en ökad beredskap i hur vi, som kommande 

allmänsjuksköterskor, kan bemöta dessa kvinnor och deras anhöriga professionellt och på så 

sätt bidra till ett minskat lidande. 

 

 

2. BAKGRUND 

 

I bakgrunden presenteras vårdvetenskapligt perspektiv där begreppen människa, hälsa och 

lidande förklaras. Därefter följer fakta om bröstcancer samt sjuksköterskans roll, kulturell 

inverkan och tidigare forskning. Slutligen presenteras en problemformulering. 

 

 

2.1 Vårdvetenskapligt perspektiv 
 

Följande examensarbete utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv där begreppen människa, 

hälsa och lidande kommer att belysas utifrån Erikssons teori. Eriksson (1989) beskriver att 

människan är en mångdimensionell enhet av kropp, själ och ande. Eriksson (1987) menar att 

alla människor har behov och begär, där behov relateras till sådant som kan tillgodoses för 

stunden, såsom mat, sömn med mera och begär är sådant som ständigt måste underhållas, till 

exempel begäret efter kärlek och att bli älskad.  

 

Vad gäller hälsa är den ett naturligt fenomen som människan strävar efter, den är relaterad till 

hela människan och kan benämnas som något hon är, snarare än något hon har. Hälsa kan ses 

som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande, där sundhet bland annat har 

betydelsen att människan är hälsosam och har insikt om de konsekvenser hennes handlande 

för med sig. Friskhet handlar om det fysiska och har således ett samband med sjukdom. 
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Välbefinnande är subjektivt och uppfattas olika beroende på person, det har med personens 

inre upplevelse att göra (Eriksson, 1989). Denna syn på hälsa har sedan vidareutvecklats till 

den ontologiska hälsomodellen där hälsa består av tre olika dimensioner. Dessa är hälsa som 

görande, varande och vardande. Hälsa som görande innebär en strävan att ha hälsa och 

undvikande av sjukdom, hälsa som varande innebär ett sökande där behovstillfredsställelse 

för att uppnå välbefinnande är centralt. Hälsa som vardande handlar om människans 

konfrontation med det goda och onda i livet, om förmågan att försonas med sig själv och sitt 

lidande (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm & Matilainen, 1995). 

 

Lidande anses vara en del av hälsan, förutsatt att lidandet upplevs som uthärdligt. Om lidandet 

upplevs som outhärdligt förlamar det och hindrar människan från att växa, vilket rubbar 

hennes känsla av helhet. Liksom hälsa delas även lidande in i de tre dimensionerna görande, 

varande och vardande. Lidande på görandets nivå innebär att ha lidande och att då försöka fly 

sitt lidande på olika sätt, till exempel genom att döva smärta eller att förneka sitt lidande. På 

varandets nivå strävar individen efter balans och harmoni genom att tillgodose sina behov. 

Detta är dock inte tillräckligt, så småningom blir ändå lidande som vardande aktuellt. Denna 

nivå handlar om människans innersta begär, om kampen mellan det goda och det man fruktar. 

Det kan ses som en kamp mellan liv och död, gott och ont. Om det goda segrar leder det till 

en större upplevelse av hälsa. Lidande är den mest centrala upplevelsen i patientens värld. Det 

benämns efter var det har sin källa och delas in i sjukdoms-, vård- och livslidande. 

Sjukdomslidande är det lidande som hör samman med sjukdomen, dess symtom och 

konsekvenser. Vårdlidande orsakas av vårdare, genom till exempel otillräcklig vård eller att 

patienten kränks på grund av att inte tas på allvar. Livslidande berör hela människans liv och 

existens. Det väcker frågor kring identitet, vem man är, har varit och hoppas bli (Eriksson, 

1994). 

 

 

2.2 Fakta om bröstcancer 
 

Cancer innebär, mycket förenklat, att celler okontrollerat delar sig och därefter bildar en 

elakartad tumör. Denna växer efterhand och kan sedan sprida sig vidare och utveckla 

metastaser. När det gäller bröstcancer finns det olika typer. De vanligaste är ductal cancer 

som drabbar bröstets mjölkgångar och lobulär som utvecklas i mjölkkörtlarna. Vanligt 

förekommande är att tumören upptäcks genom en knöl i bröstet eller i armhålan 

(Socialstyrelsen, 2009). Tumören kan därifrån spridas via lymfbanor och blodet. 

Lymfbanorna tömmer sig i kroppens stora vener och via dessa bildar cancern metastaser i 

övriga organ (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

2.2.1 Etiologi 

Orsaken till bröstcancer är komplex, men det finns vissa riskfaktorer som påverkar risken att 

drabbas. En tidig menstruationsdebut, sent klimakterium, barnlöshet, högre ålder vid första 

barnets födelse, användning av p-piller och användning av hormonersättningsmedel är 

faktorer som påverkar den mängd kvinnliga könshormoner (östrogen och progesteron) 

kvinnan utsätts för. Ju högre mängd hormoner, desto högre risk att utveckla bröstcancer. 

Andra yttre faktorer som diskuteras men som inte är konstaterade är kost, alkohol och 

övervikt. Övervikt i unga år anses ge en skyddande effekt medan övervikt efter klimakteriet 

ökar risken. Dock är det mer än yttre faktorer som spelar in. Det finns även en ärftlig faktor, 

där de genetiska anlagen har visat sig påverka risken för att utveckla bröstcancer (Bergh, 

Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürsth & Hall, 2007).  
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2.2.2 Diagnostik 

Vid diagnostisering av bröstcancer används metoden trippeldiagnostik. Det innebär att läkaren 

först gör en klinisk undersökning som inleds med att ställa frågor om patientens sjukhistoria. 

Därefter genomförs en noggrann inspektion av bröstens färg och form, samt palpation av 

bröst och lymfkörtlar. Bröstcancer upptäcks dock inte alltid under en klinisk undersökning. 

Därför undersöks brösten även med mammografi där röntgenbilderna kan urskilja olika typer 

av vävnad och på så sätt kan eventuella tumörer upptäckas. Vid särskilda fall, där kvinnan har 

tätare bröstvävnad, kombineras mammografi med ultraljudsundersökning. Det sista steget vid 

utredning av bröstcancer består av biopsi (vävnadsprov) då celler tas ut från bröstet för vidare 

analys. Vävnadsprovet kan ge en hel del information om hur snabbt tumören utvidgar sig, hur 

cellerna växer och om cellerna är beroende av de kvinnliga könshormonerna. Efter 

trippeldiagnostiken diskuterar cancerspecialister och övrig aktuell personal det som 

framkommit (Bergh m.fl., 2007). 

 

2.2.3 Behandling 

De tre vanligaste behandlingssätten för bröstcancer är kirurgi, strålning och läkemedel (Bergh 

m.fl., 2007). Val av behandling ser olika ut beroende på hur tumören har vuxit och spridit sig 

men också på tumörens egenskaper. Partiell mastektomi eller sektorresektion innebär att den 

del av bröstet där tumören sitter opereras bort. Operationen används hos patienter som har 

små tumörer, det vill säga mindre än 3-4 centimeter. Dock beror det också på tumörens 

lokalisation, bröstets egen storlek och vad kvinnan själv önskar (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Vid mastektomikirurgi tas hela bröstet bort och tidigare var detta det främsta valet vid 

operation. Numera används metoden under vissa förhållanden som när tumören har spridit 

sig, vid lokalt återfall, inflammatorisk cancer eller när patienten själv föredrar det. Generellt 

rekommenderas de kvinnor som har genomgått en bröstbevarande kirurgi att även 

strålbehandlas då risken finns att enstaka cancerceller som lever kvar i bröstet kan orsaka 

återfall. För att största möjliga effekt ska uppnås med behandlingen ges även läkemedel i form 

av cytostatika och ibland antiöstrogener (Bergh m.fl., 2007). Cytostatikabehandling är en 

krävande behandlingsform för patienten på grund av förekommande biverkningar såsom 

illamående, kräkning och hårförlust (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll 
 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kunna se patientens upplevelse av sjukdom, 

uppmärksamma dennes behov och lidande samt kunna tillgodose behoven och lindra 

patientens lidande. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskan vårdar samt ger information och 

stöd både till patient och närstående. Detta för att de ska få bästa möjliga föresättningar att 

känna trygghet, välbefinnande och uppleva delaktighet i vården. Lejsgaard Christensen och 

Huus Jensen (2004) skriver att hälso- och sjukvårdssystemet idag är fokuserat på ett 

demokratiskt samarbete mellan patient och personal. Tanken med detta är att patienten ska 

vara med och besluta om den vård och behandling som den ska erhålla. Vidare beskrivs att 

den utbildning som patienten får av sjuksköterskan, ska resultera i att patienten får ökad 

kunskap om sin sjukdom, vilket sedan gör att vårdtagaren kan besluta om sin egen vård. 
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2.4 Kulturell inverkan 
 

Vilken kultur människan kommer ifrån har en betydelse för hennes tro, attityder och 

levnadssätt. Däremot är det inte bara människans kultur som avgör vilket tankesätt hon har 

utan sociala förhållanden, utbildning, arbetssituation, ålder och ekonomi spelar också in. Hur 

människan uppfattar vad en sjukdom är, kan se olika ut beroende på vilket samhälle hon lever 

i. Redan från barnsben lär hon sig hur symtom och sjukdom upplevs i den egna kulturen. I till 

exempel kinesisk kultur betecknas vissa sjukdomar som somatiska medan samma sjukdomar 

uppfattas som psykologiska i västvärlden. Dock söker de flesta människor professionell hjälp 

först om de själva inte kan lösa problemen. Detta gäller oavsett varifrån i världen de kommer. 

I vissa religioner ses sjukdom som ett budskap eller straff från Gud för att den drabbade har 

syndat. Dessutom anses det i vissa kulturer att människan drabbas av sjukdom genom onda 

andar (Hanssen, 2007). 

 

 

2.5 Tidigare forskning utifrån ett globalt perspektiv 
 

Yoo, Levine, Aviv, Ewing och Au (2010) har undersökt hur äldre kvinnor från olika etniska 

grupper i USA hanterar sin situation när de diagnostiserats och behandlats för bröstcancer. De 

har också undersökt hur behovet av socialt stöd ser ut för dessa kvinnor. Tidigare forskning 

har visat att äldre kvinnor ofta har färre sociala nätverk att vända sig till än yngre kvinnor och 

därför ville forskarna här se vad som kan göras för att underlätta för de äldre kvinnorna. 

Forskarna har i denna studie funnit att äldre kvinnor som drabbas av bröstcancer ofta känner 

en rädsla att förlora sin självständighet, att bli svaga och beroende av andra. De tvekar att be 

om hjälp då de inte vill vara en belastning för andra. Bland dessa kvinnor var rädslan för 

återinsjuknande inte lika stor som rädslan att bli beroende av andra och på så sätt bli en 

belastning för sin omgivning. De tvekade därför att berätta om sin cancer för sina barn och 

övriga anhöriga. De ville inte att de anhöriga skulle känna att det var en plikt att hjälpa till. 

Däremot var det många av kvinnorna som vände sig till sina trossamfund för att få stöd och 

uppgav att de där fick ett otroligt stöd att hantera sjukdomen och dess behandling. De flesta av 

kvinnorna i studien hade svårt att be om och ta emot hjälp av släkt och vänner och behövde 

ofta lära sig att be om hjälp. Här har sjuksköterskan en viktig roll, där hon kan stötta kvinnan i 

att be om och acceptera den hjälp som vänner och familj erbjuder. En annan viktig uppgift för 

sjuksköterskan är också att informera och undervisa kvinnans sociala nätverk om hur svårt det 

kan vara att berätta om sin sjukdom och att be om hjälp. Därigenom underlättar 

sjuksköterskan ytterligare för kvinnan att få den hjälp och det stöd hon så väl behöver (a.a.). 

 

Richer och Ezer (2002) har studerat tio bröstcancerdrabbade kvinnor i Kanada som 

genomgick cytostatikabehandling för första gången. I likhet med ovanstående studie har vissa 

av kvinnorna här uppgett sig ha svårt att prata om sin sjukdom och inre känslor med familj 

och vänner. Istället fann de möjligheten och behovet att göra det med sjuksköterskorna, även 

om kvinnorna såg att personalen var stressade och upptagna av annat. Alla ansåg att 

sjuksköterskorna och volontärerna som de mötte på kliniken var vänliga och kvinnorna 

upplevde att de blev behandlade som ”riktiga” människor och några kom ihåg personalens 

leenden. Sjuksköterskorna gav information och råd om behandling och hur kvinnorna skulle 

hantera vanligt förekommande biverkningar. Inför sin första cytostatikabehandling kände 

kvinnorna att de fick tillräckligt med information om behandlingsformen och de kunde även 

uppleva att de inte kunde ta emot all fakta som de mottog. Studien kom bland annat fram till 

att det är betydande att sjuksköterskor skapar ett klimat som bygger på öppenhet och närvaro 

inför kvinnors problem, tankar och känslor som uppkommer vid cytostatikabehandling (a.a.).  
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Ytterligare en studie som visar på vikten av information och rådgivning är utförd av Badger, 

Segrin, Meek, Lopez och Bonham (2004). Det har här undersökts om rådgivning via telefon 

skulle kunna vara ett effektivt hjälpmedel för kvinnan och hennes partner. Detta för att på så 

sätt erhålla strategier för att klara biverkningar och symtom, såsom ångest och depression på 

ett bättre sätt samt att höja livskvaliteten. Kvinnan erhöll rådgivning och stöd via telefon vid 

sex olika tillfällen och hennes partner vid tre tillfällen. Resultatet visade sig vara positivt, trots 

den relativt korta perioden av rådgivning. Kvinnan och hennes partner upplevde positiva 

förändringar i sitt liv, ett minskat lidande och en bättre relation med sina barn och med 

varandra (a.a.).  

 

En grupp forskare, Kelly, Sullivan, Fawcett och Samarel (2004) som även de ville undersöka 

vikten av stöd till bröstcancerdrabbade kvinnor, har gjort ett experiment på kvinnor med 

nytillkommen bröstcancer. Sjuksköterskor gjorde hembesök hos arton kvinnor och utförde 

olika typer av terapeutiska metoder. Hälften av kvinnorna fick en tio minuters lång, så kallad 

therapeutic touch (TT), liknande healing. Denna följdes sedan av en tjugo minuters lång 

samtalsdialog mellan sjuksköterskan och kvinnan, där kvinnan fick uttrycka sina känslor och 

upplevelser kring hur det är att ha och genomgå behandling av bröstcancer. Resterande 

kvinnor fick innan denna dialog en tio minuters lång ”tyst tid”, genom att sjuksköterskan och 

kvinnan var tysta, blundade och lyssnade på stillsam musik tillsammans. Därefter intervjuades 

kvinnorna om hur terapimetoderna kändes. De flesta av kvinnorna kände sig lugna, trygga 

eller tyckte att hembesöket var bra eller okej. Andra tyckte att besöket var intressant eller 

stimulerande. Några tyckte att samtalsdialogen med sjuksköterskorna var avkopplande eller 

att det var som när en vän pratar med en, medan andra var vaksamma. Kvinnornas möte med 

sjuksköterskorna tyddes vara positivt då vissa av kvinnorna uttryckte ord som att de var 

hjälpsamma, empatiska och stöttande (a.a.).  

 

Boehmke och Dickerson (2006) har gått djupare än ovanstående studier och fokuserat på 

trettio amerikanska kvinnors upplevelser av bröstcancer och dess behandling. Studien visar att 

de medverkande kvinnornas förhållningssätt till behandlingen av bröstcancer skilde sig åt. De 

kvinnor som tog sig an diagnosen klarade sedan behandlingen på klart bättre sätt än de 

kvinnor som, så att säga, blev fast i chocken av att få diagnosen. Kvinnorna som försökte ha 

en positiv inställning, som intalade sig att de var överlevare, inte bara för sin egen skull utan 

även för sin familjs skull, såg på behandlingen som något övergående. Den skulle gås igenom 

för att sedan kunna gå vidare med livet. Detta gjorde även att de drabbades av biverkningar i 

mindre utsträckning än de kvinnor som kände hopplöshet och negativa känslor i samband med 

sin behandling. Några av kvinnorna uttryckte också att de fick en annan syn på sig själva efter 

inledd behandling. Detta då operation och cytostatikabehandling förändrade dem, både fysiskt 

och psykiskt. De såg annorlunda på sig själva och behandlingen påverkade inte bara deras syn 

på kroppen, utan hela deras uppfattning om den egna kvinnliga identiteten. De upplevde det 

som att deras tidigare identitet blev utraderad helt. Ett gemensamt drag i upplevelsen hos 

kvinnorna var att de, när behandlingen avslutades, kände en stor och djupgående ensamhet 

och oro för vad som skulle komma att hända i framtiden. Denna typ av oroskänsla fann även 

Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) hos unga australiensiska kvinnor som hade 

bemästrat sin bröstcancer. De var oroliga över att de kunde få ett återfall av sjukdomen, vilket 

resulterade i att de omprioriterade saker i livet som handlade om sig själva och som gynnade 

deras familjer. Känslan av ensamhet efter bröstcancerbehandlingen tas även upp av kvinnorna 

i en studie av Rosdale (2009). Kvinnorna uppgav att de ofta upplevde en ensamhet även flera 

år efter avslutad behandling. Detta eftersom personerna i deras närhet inte längre 

uppmärksammade att de fortfarande kunde ha känslomässiga svårigheter relaterade till 

sjukdomen.   
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I likhet med studien ovan har Landmark och Wahl (2002) i sin undersökning, som gäller tio 

norska kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, också fått fram att det kan vara svårt 

att handskas med tillvaron efter avslutad behandling. I denna studie har det däremot 

framkommit att kvinnorna ansåg att det var viktigt med dagliga, meningsfulla aktiviteter för 

att orka med behandlingen, för att bibehålla meningen i sitt liv och som ett försvar mot 

sjukdomen, ett sätt att bekämpa den (a.a.).  

 

Lam och Fieldings (2003) undersökning av sjutton kinesiska kvinnor i Hong Kong, visar på 

ett helt annat problem. Här var rädslan att uteslutas ur den sociala gemenskapen något som 

styrde kvinnorna. Istället för att söka stöd hos sin omgivning, isolerade de sig. De slutade 

även, i vissa fall, att arbeta för att ingen skulle få veta att de var sjuka. Vikten av att bli sedd 

som normal var något centralt. Detta var något som upplevdes som ännu ett problem efter 

inledd behandling, då kvinnorna kände sig defekta och vanställda. Detta ledde till ytterligare 

rädsla för att uteslutas ur gemenskapen och orsakade fortsatt isolering. En felaktig bild, som 

särskilt äldre och lågutbildade i Hong Kong fortfarande har av sjukdomen är att den skulle 

vara smittsam. Detta var också en orsak till att kvinnorna höll sin sjukdom hemlig för att inte 

bli stigmatiserade (a.a.).  

 

En grupp forskare, Ashing, Padilla, Tejero och Kagawa- Singer (2003) har studerat asiat-

amerikanska kvinnor i USA. Även här beskrev en del av kvinnorna att de undvek att berätta 

om sin sjukdom för familj och vänner av rädsla för hur de skulle reagera. Studien visar 

dessutom att många av kvinnorna ansåg att deras tidigare liv som bestått av omåttlig stress var 

orsaken till cancerns uppkomst. För att sedan få kontroll över sin sjukdom menade de att det 

bästa sättet var just att undvika stress. Något som en del av kvinnorna upplevde som ett 

problem, var svårigheten att kommunicera med läkare och övrig sjukvårdspersonal eftersom 

amerikanska inte var deras modersmål. Detta var något som uppstod vid flera tillfällen då 

information och broschyrer var skrivna på amerikanska och att det dessutom inte alltid fanns 

tillgång till tolk. Vidare visar studien att tron på Gud var något centralt (a.a.). 

 

Lackey, Gates och Brown (2001) har gjort en studie om hur afro-amerikanska kvinnor 

upplever sin bröstcancer och dess behandling. Som i tidigare beskriven studie visar även 

denna studie på att relationen till Gud gav dem styrka och stöd att fortsätta kampen igenom 

behandlingen. Att be till Gud gav dem rådgivning. Vissa hittade även tillbaka till Gud och 

blev ännu mer religiösa efter att de hade fått bröstcancer. Däremot upplevde några av 

kvinnorna ingen förändring i sin tidigare gudstro (a.a.). 

 

 

2.6 Problemformulering 
 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige drabbas årligen ca 

7000 kvinnor, varav de flesta är medelålders eller äldre. Tidigare forskning visar hur kvinnor i 

övriga världen upplever sin sjukdom och erfar behandlingen. Till exempel har vissa kvinnor i 

andra länder svårt att prata med sina anhöriga om sjukdomen och föredrar därför att göra detta 

med sjukvårdspersonalen. Dessutom kan det vara svårt att acceptera sin förändrade kropp 

efter att ha genomgått operation och behandling. Upplever kvinnor i Sverige det på samma 

sätt eller skiljer sig deras erfarenheter åt eftersom kvinnorna kommer från olika länder? I och 

med att synen på sjukdomar kan se olika ut beroende på vilken kultur människan tillhör 

uppkommer frågan om även kvinnor i Sverige får en förändrad syn på sig själva och sin 

kvinnliga identitet efter behandling. Allmänsjuksköterskan möter med hög sannolikhet 

kvinnor drabbade av bröstcancer i sitt arbete. För att kvinnorna, under sin behandlingstid, 
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ändå ska känna ett välbefinnande och hälsa är det av central betydelse att kunna bemöta dem 

och deras behov på ett adekvat sätt och därigenom lindra deras lidande. Därför behövs en 

fördjupad kunskap i hur kvinnorna upplever sin sjukdom, dess behandling och vad som krävs 

av sjuksköterskan i vårdandet. 

 

 

3. SYFTE 

 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser i samband med och efter behandling av bröstcancer 

i Sverige. 

 

 

4. METOD 

 

I detta examensarbete har en metod med kvalitativ ansats använts. Detta lämpar sig bäst vid 

en litteraturstudie då det handlar om att få en djupare förståelse för personers upplevelser och 

erfarenheter (Segesten, 2006).  

 

 

4.1 Datainsamling/ Urval 
 

Vid sökning av material användes sökorden `bröstcancer` och `biografi` i databasen Libris. 

Inklusionskriterier som valdes var att litteraturen skulle vara skriven på svenska och 

självbiografisk. Exklusionskriteriet var att litteraturen inte fick vara utgiven tidigare än år 

2000. Detta för att få fram så aktuell litteratur som möjligt. Sökningen resulterade i 26 träffar. 

11 stycken av dessa återfanns i biblioteket på MDH. Litteraturen granskades för att få en 

första bild av innehållet och slutligen valdes fyra böcker ut som verkade uppnå arbetets syfte. 

 

”Jag vill leva” 

Boken handlar om Monicas liv efter att hon har fått diagnosen bröstcancer. Hon valde att 

operera bort hela bröstet och därefter beskriver Monica hur hon försöker komma tillbaka till 

sitt liv igen, tillsammans med sin man och deras tre barn. Monica försöker acceptera sin nya 

kropp och använder en bröstprotes som stöd. Hon beskriver situationer där hon känner sig 

obekväm som enbröstad och händelser som uppkommer när hon använder sin bröstprotes 

(Tiger, 2010). 

 

”När livet rämnar” 

Efter att Eva genomgått bröstcancer tre år tidigare får hon beskedet cancer i det andra bröstet. 

I boken skildrar hon sin resa när hon ännu en gång får kämpa mot sjukdomen, där hon får 

genomgå operation, cellgiftsbehandling och strålning. Eva beskriver sin ilska, frustration och 

orättvisa över att hon måste genomlida denna sjukdom igen och tycker att hon redan levt ett 

tillräckligt hårt liv som ensamstående förälder till två barn. Dessutom kommer otäcka 

barndomsminnen oväntat fram som hon känner att hon måste möta och börjar rannsaka sig 

själv. Vid sin sida har hon en god vän som är ett stort stöd för henne men som dock inte har 

samma känslor som hon (Nyberg, 2008). 
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”Bröstresan” 

Ulrika är journalist och i sin bok berättar hon hur hela livet blir vänt upp och ner när hon vid 

en rutinundersökning får beskedet att hon drabbats av bröstcancer. Livet med man och tre 

söner är plötsligt inte som vanligt och som läsare får man följa Ulrika genom behandlingar 

och ta del av hennes oro och funderingar gällande hur sönerna klarar sig nu när hon är sjuk. 

Hon skriver även mycket om sin far som gått bort i leukemi bara ett år tidigare och hennes 

stora saknad efter honom (Palmcrantz, 2011). 

 

”När du blir `flintis` kan pappa kör mig till fritids då?” 

Här skildrar Anneli hur det är att leva med bröstcancer och hur livet med sambon och hennes 

nioåriga son plötsligt förändrades. Hon drabbades 1999 och kände sig då enormt ensam med 

sin sjukdom. För att ge andra drabbade positiv information skrev hon boken om sin egen 

kamp mot sjukdomen och hur hon, med en positiv inställning och en stark vilja att leva, 

slutligen vann kampen (Andersson, 2004). 

 

 

4.2 Dataanalys 

  
Data analyseras genom en innehållsanalys med inspiration från Graneheim och Lundman 

(2004), där fokus ligger på det manifesta. I ett första steg läses litteraturen igenom flera 

gånger för att få en helhetsuppfattning av texten. Därefter plockas de meningar ut som är 

relevanta för syftet. Dessa meningar kallas meningsbärande enheter, vilka i sin tur 

kondenseras utan att kärnan i texten förloras. Efter detta abstraheras enheterna i koder. Dessa 

jämförs sedan för att få fram likheter och olikheter och sorteras sedan in i underkategorier och 

kategorier. 

 

Dataanalysen inleddes med att litteraturen lästes igenom ett flertal gånger på separat håll. 

Därefter togs de meningsbärande enheter ut som uppnådde arbetets syfte. I nästa steg gjordes 

en gemensam genomgång av enheterna och de enheter som inte besvarade syftet plockades 

bort. Detta resulterade slutgiltigt i 158 meningsbärande enheter. Här följde sedan en 

kondensering av enheterna. Nästa steg i analysprocessen, det vill säga kodning, uteslöts. Detta 

då de kondenserade meningarna tydligt kunde delas in efter likheter och olikheter redan i 

detta skede. Därefter skrevs meningsenheter och kondenseringar ut i en pappersversion och 

delades upp var för sig. Detta för att få en överskådlig bild och på ett lättare sätt kunna dela in 

kondenseringarna. Dessutom färgkodades enheter och kondenseringar efter respektive bok för 

att på ett enkelt sätt kunna gå tillbaka till ursprungskällan vid resultatredovisningen. De 

kondenserade meningarna sorterades in efter likheter och olikheter i underkategorier. En 

första genomgång resulterade i sexton underkategorier. Vid en andra genomgång sorterades 

vissa av de kondenserade meningarna in i andra underkategorier. Underkategorierna döptes 

sedan om och sorterades in i kategorier. Resultatet blev då fyra kategorier indelat i sjutton 

underkategorier. Under arbetets gång upptäcktes att data i en underkategori passade in i flera, 

vilket resulterade i att aktuell data flyttades och att en underkategori togs bort. Slutresultatet 

blev således fyra kategorier indelat i sexton underkategorier. Dessa redovisas i tabell 1 och ett 

exempel på analysprocessen presenteras i bilaga 1.  
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KATEGORIER UNDERKATEGORIER 

 

 

 

En känslomässig berg- och 

dalbana 

 

 

 

Ångest och skräck griper tag 

Glädje och lättnad 

”Fighting spirit” 

Andlighet och existentiella tankar 

Upplevelse av accepterande 

Rädsla för återfall 

 

 

En kroppslig förändring 

 

Biverkningar och dess påverkan 

Förlust av kvinnlig identitet 

Oro över andras reaktioner 

 

 

Det livsviktiga stödet 

 

 

 

Sjukvårdens bemötande  

Betydelsen av familj och vänner 

Att känna gemenskap 

Andras medlidande 

 

 

Tillbaka till livet 

 

 

Upplevelse av styrka, lycka och oro 

Trygghet med vardag och rutiner 

Positiva lärdomar 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

 

 

4.3 Etiska aspekter 
 

Eftersom författarna själva har publicerat det material som används krävs inget medgivande 

för medverkan. Då lagen för etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 

stadgar i 2 § att lagen bortser från arbete på högskolenivå, omfattas examensarbetet inte av 

någon lag. Dock är det viktigt att i enlighet med SOU (1999:4) visa ett tydligt ansvar och inte 

förfalska eller plagiera något material. I syfte att undvika detta har citat använts för att 

tydliggöra källan och materialet har behandlats med hänsyn till och respekt för författarna. 

 

 

5. RESULTAT 

 

Resultatet redovisas genom fyra olika kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategorierna presenteras i en inledande text följt av en ingående beskrivning av varje 

underkategori. Då syftet är att beskriva kvinnors upplevelser vid och efter behandling av 

bröstcancer i Sverige, kommer citat att användas för att ytterligare förtydliga kvinnornas 

upplevelser. Referenser kommer ej att anges då samtliga författare uppgivit liknande 

upplevelser, men kommer att användas vid citat och vid upplevelser som beskrivits av endast 

en författare.   
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5.1 En känslomässig berg- och dalbana 
 

Att drabbas av bröstcancer innebär ett känslomässigt kaos. Undersöknings- och 

behandlingsprocessen skapar ångest och oro, där rädslan för upptäckt av nya tumörer ständigt 

är närvarande. Samtidigt infinner sig ett lugn när väl behandlingen har startat och lättnad och 

glädje upplevs vid positiva besked. Detta leder även till en kämparglöd och en vilja att 

överleva och bemästra sjukdomen. Existentiella tankar gällande liv och död är centrala frågor 

som ständigt är närvarande. Genom att acceptera situationen får kvinnorna det lättare att 

uthärda sjukdomen och dess behandling, men rädslan för återfall är något som dock alltid 

finns i deras tankar. 

 

5.1.1 Ångest och skräck griper tag 

Ångest, rädsla och oro är känslor som kvinnorna ständigt får handskas med under sin 

behandling. I samband med nya undersökningar upplever kvinnorna en stark oro och rädsla 

för eventuella metastaser och andra negativa besked.” Jag hade en otäck känsla i magtrakten. 

Tänk om de var tvungna att lämna besked redan nu på sjukhuset. Kanske jag var så full med 

cancer att det inte är någon idé med behandling ens. Tankarna skenade iväg” (Andersson, 

2004, s.62-63). Kvinnorna beskriver en känsla av att tappa kontrollen över sitt liv och 

ångesten som följer av detta. Vidare beskrivs en rädsla för att fastna i depressioner och att inte 

orka ta sig upp ur det svarta i tillvaron. 

 

5.1.2 Glädje och lättnad 

Då kvinnorna får positiva besked efter olika undersökningar och behandlingar upplever de en 

fantastisk glädje och lättnad över beskedet. Oron de tidigare känt lättar ett tag och allt känns 

bättre. De kan även känna ett visst lugn inför och under behandling eftersom det då är dags att 

bekämpa sjukdomen. ”Efter att ha överlevt de första dygnen med cellgift och upplevt hur 

kroppen rasat för att sedan bli starkare och starkare infann sig för första gången ett visst 

lugn, läkandet var i gång och jag hade klarat behandlingen” (Andersson, 2004, s.32). De 

uppger också att de, i slutet av behandlingen, kunde stå ut med biverkningarna eftersom de 

visste att det snart skulle vara över och att de då skulle må bra igen. De beskriver även en 

tacksamhet över att få fortsätta leva och att få finnas där för sina familjer och sina barn. 

 

5.1.3 ”Fighting spirit” 

För att kvinnorna ska orka ta sig igenom sjukdomen bygger de upp en stark vilja att klara av 

och vinna över sin cancer. De vill inte ge upp utan leva vidare och därför försöker de blicka 

framåt och vänder det jobbiga till något positivt. De inser att hår och bröst inte är det allra 

viktigaste, utan det är just att få fortsätta leva och ha det bra. Oväntade tankar uppkommer 

också om dem själva och deras liv och de kämpar för att återta kontrollen över sina liv.  

Jag håller äntligen på att ta plats i mitt liv, ta huvudrollen i mitt eget drama. 

Jag står inte på något sidospår och tittar på längre, nu är det jag som kör, jag 

fixar det och det känns så bra! Plötsligt blir jag glad och rörd över mig själv - 

den lilla blyga, rädda flickan som sitter här nu och pusslar ihop sitt liv. Det 

här är mitt och ingen annans, hör ni det! (Nyberg, 2008, s.73). 

Här inser Nyberg (2008) att det bara är hon själv som kan ta kontroll över situationen, 

forma sin tillvaro och hantera de egna känslorna i samband med sjukdomen. 
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5.1.4 Andlighet och existentiella tankar 

Många existentiella tankar såsom tankar på döden och vad som ska hända med ens familj blir 

aktuella under sjukdomstiden. Kvinnorna beskriver en stark oro för att de inte ska överleva 

och de oroar sig även för hur barnen ska klara sig utan sin mamma.  

Varför går det inte att tränga undan det svartaste? Varför måste man plågas 

av tankar på sin egen begravning och hur man ska göra med barnen? Tankar 

på lidande, hur mycket man kommer att lida, hur många år till man får, hur 

det blir på slutet? Ska jag dö i det här? Ska jag inte ens få fylla femtio år? 

(Nyberg, 2008, s.47). 

Andersson (2004) uppger även att hon upplever en viss andlighet, där hon har solen som en 

beskyddare. Vid flera tillfällen upplever hon också det som om hon har ett extra sinne där alla 

intryck blir skarpare och hon får känslan av att gå in i en annan dimension. 

 

5.1.5 Upplevelse av accepterande 

En tid in i behandlingsförloppet uppger kvinnorna att de vänjer sig vid sin situation och att de 

inte längre upplever samma rädsla. Tankarna på allt som rör bröstcancern är inte längre 

dominerande utan de kan gå vidare i livet och koncentrera sig på annat. ”Jag har så mycket 

annat i huvudet nu, det är som om det här med cellgifterna blivit en liten detalj nu bara” 

(Palmcrantz, 2011, s.108). Andersson (2004) beskriver det vidare som att det hela blir 

avdramatiserat och att hon hjälps av att acceptera situationen. 

 

5.1.6 Rädsla för återfall 

Något som kvinnorna oroar sig för och som de ständigt bär på är rädslan att de ska drabbas av 

ett återfall. De menar att de inte skulle orka gå igenom samma process som de tvingas gå 

igenom nu, ännu en gång. Minsta lilla förändring på kroppen skapar oro och genast kommer 

tankarna om ett återfall. ”Då, när jag ska ta av mig sjalen, känner jag någonting på halsen. 

En ny knöl!!!! Jag blir iskall. Jag känner en knöl på halsen” (Tiger, 2010, s.58). Nyberg 

(2008) drabbas av ett återfall och undrar varför hon som redan har upplevt och genomlidit 

sjukdomen tidigare ska behöva vara med om det igen. Hon undrar varför just hon har sådan 

otur, vad hon gjort för att drabbas två gånger och känner hopplöshet och förtvivlan över sin 

situation.   
 

 

5.2 En kroppslig förändring 
 

Kvinnorna är medvetna om de kroppsliga förändringar som följer av sjukdomen och dess 

behandling. Däremot är de osäkra på hur de kommer att reagera på behandlingen och vilka 

biverkningar de kommer att drabbas av. Flera av kvinnorna uppger att de upplever en oerhörd 

rädsla när de inte förstår vad som sker med kroppen. Håravfall, illamående och en utmattande 

trötthet är något som drabbar flera av dem och detta påverkar deras vardag. Den kvinnliga 

identiteten ligger mycket i kvinnornas hår och bröst och vid förlust av dessa attribut upplevs 

ofta en sorts identitetskris. Många funderingar finns också runt hur andra uppfattar den 

kroppsliga förändringen. 

 

5.2.1 Biverkningar och dess påverkan 

Kvinnorna beskriver hur de under den inledande behandlingen upplever en förvåning över att 

det gick så lätt. De hade föreställningen om att de skulle känna av biverkningarna direkt, men 
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det visar sig vara en felaktig uppfattning. Bakslaget kommer när de lämnat sjukhuset och 

kommit hem och chockar dem med sin kraft. 

Nästa dag kommer bakslaget. Det börjar värka i skelettet. Ryggraden ilar, 

benen värker, jag kan inte ligga still. Tungan svullnar och blir alldeles vit och 

konstig. Efter ytterligare någon dag känner jag att jag fått urinvägsinfektion 

också.[…] Mer och mer känner jag att min kropp är helt ur balans 

(Palmcrantz, 2011, s.103). 

Kvinnorna upplever också en oro över komplikationer som kan drabba dem i operationssår 

och på de områden på kroppen som varit utsatt för strålning. I slutet av behandlingen känner 

de en lättnad och upplever sig uthärda biverkningarna på ett bättre sätt då de vet att dessa 

snart är över.  

 

Något som kvinnorna vet kommer att inträffa men som ändå blir ett jobbigt moment, är när de 

successivt tappar håret. ”Klarar inte att gå genom korridoren med mina tunna testar. Jag ser 

snart ut som Gollum i Sagan om ringen! Man ser rakt in i hårbotten nu” (Palmcrantz, 2011, 

s.88). Alla kvinnor utom en upplever att håret faller. De känner ångest och ledsamhet över att 

de inte har något hår och ser sig själva som bleka och nakna. De upplever dessutom att de ser 

mer sjuka ut, vilket gör att de använder peruk som ett stöd och hjälp för att lindra lidandet.  
 

5.2.2 Förlust av kvinnlig identitet 

Under sjukdomstiden upplever kvinnorna att deras identitet förändras. Den kvinnliga 

identiteten förknippas med brösten och när dessa går förlorade upplevs ofta en identitetskris. 

Kvinnorna känner inte längre igen sina kroppar och har svårt att acceptera sin nya utsida. 

Tiger (2010) känner sig som en halv kvinna och vågar först inte titta på sin kropp, men inser 

att det är det enda sättet för att kunna gå vidare. Hon använder ett bomullsbröst som är bättre 

än inget, men som hon ständigt måste kontrollera på grund av att det gärna ändrar position. 

Därefter byter hon ut det till en bröstprotes som hon är nöjd över och känner att det får henne 

att se helare ut. Däremot uppger Palmcrantz (2011) att hon inte känner så stor sorg över det 

förlorade bröstet som hon trodde att hon skulle göra. ”Det är konstigt, för jag trodde det 

skulle kännas mer att förlora ett bröst. Trodde jag skulle känna mer sorg än vad jag 

gör”[…]”Nu känns det nästan ingenting. Underligt hur man kan vänja sig vid allt, när man 

måste” (Palmcrantz, 2011, s.83-84). 
 

5.2.3 Oro över andras reaktioner 

Kvinnorna uttrycker en oro över hur andra kommer att se på dem efter att kroppen förändrats. 

Det är av stor vikt att inte se sjuk ut eftersom de inte vill bli betraktade som den där stackars 

kvinnan som blivit drabbad av bröstcancer. Tiger (2010) beskriver sin oro över att hennes 

man ska bli äcklad av hennes förändrade kropp och hur hon alltid vänder sig bort när hon 

måste klä av sig inför honom. 

Jag sitter spänd fortfarande med ryggen mot honom. Jag vill inte att han ska 

känna sig äcklad av min fula kropp […] Sakta vänder jag mig mot Olle. Han 

smeker mig över axlarna. Hans goda och varma händer smeker över mitt bröst 

och det långa ärret. Det känns konstigt över ärret. Men det känns så skönt att 

Olle längtar efter mig. Han tycker till och med att jag är vacker (Tiger, 2010, 

s.42). 

Hon övervinner sedan sin rädsla för vad andra ska tycka och bestämmer sig för att visa sig så 

som hon faktiskt ser ut. Då gör hon upptäckten att ingen reagerar med förskräckelse, utan 

snarare ser henne som en stark kvinna som vågar vara den hon är. 
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5.3 Det livsviktiga stödet 
 

En av de viktigaste faktorerna i läkeprocessen är att ha tillräckligt med stöd, främst från 

anhöriga men även från sjukvården. För kvinnorna är det viktigt med bemötandet från 

sjukvårdspersonalen, eftersom detta har betydelse för hur de ser på sin sjukdom. Adekvat 

information och råd från personalen skapar ett lugn hos kvinnorna. Minst lika viktigt, om inte 

ännu viktigare, är stödet från familj och vänner. Att även träffa andra drabbade skapar en 

gemenskap och en känsla av samhörighet. Kvinnorna känner då att de inte är ensamma, vilket 

ger dem styrka. Något som påverkar kvinnorna är oron över hur bekanta och arbetskamrater 

ser på dem efter sjukdomen. 

 

5.3.1 Sjukvårdens bemötande 

Det bemötande och den vård som kvinnorna erhåller av sjukvårdspersonalen beskriver de som 

betydande och deras erfarenheter av detta visar på olika aspekter, både negativa och positiva. 

Kvinnorna möter ofta sjuksköterskor under sjukdomsförloppet och de tycker att det är skönt 

att prata med personalen tack vare att de lyssnar och stöttar. ”Så skönt att ha någon att dela 

den inre smärtan med. Min lilla sköterska säger inte mycket men lyssnar hela tiden…” (Tiger, 

2010. s.17). Kvinnorna har även haft läkarsamtal som varit mindre lyckade och de känner att 

läkarna ibland varken visar empati eller tänker på dem som en helhet av både kropp och själ. 

”Jag undrar ibland hur läkare tänker.”[…]”Förstår han verkligen inte hur jag våndats och 

plågats den här veckan?”(Nyberg, 2008, s.85). 

 

5.3.2 Betydelsen av familj och vänner  

För att kvinnorna skall orka kämpa och bemästra sin bröstcancer är stödet från familj och 

vänner av största betydelse. Kvinnorna beskriver att de aldrig skulle klara av att genomlida 

sjukdomen om det inte vore för dem. De ägnar många timmar åt att prata med nära och kära 

som gör att de känner att någon bryr sig om dem och att de är inte ensamma. De blir tröstade, 

känner trygghet och får råd vilket ger dem styrka till att fortsätta kampen. ”Mina vänner har 

betytt massor för mig. Varje medmänniska som någon gång skänkt en varm tanke, en hälsning 

eller skickat ett kort har varit med och hjälpt mig att orka” (Andersson, 2004, s.81). 

Palmcrantz (2011) erfar emellertid att hennes oro är såpass stark att hon överför den på sin 

partner, vilket resulterar i att de istället förvärrar rädslan tillsammans. Nyberg (2008) är den 

enda av kvinnorna som inte har någon partner. Hon har en god manlig vän vid sin sida 

stundom, men hon upplever många gånger en stor ensamhet. 
 

5.3.3 Att känna gemenskap 

Nyberg (2008) beskriver hur glad hon är över att ha träffat andra drabbade kvinnor på ett 

rehabiliteringscenter. Hon har fått förmånen att tillbringa en vecka där och får ta del av 

information och kunskap runt sjukdomen och får stöd och hjälp av sjukgymnaster, läkare och 

även en präst. Hon utbyter även erfarenheter med kvinnor i samma situation och det ger henne 

styrka och tröst.  

Jag tittar på dem och fylls av respekt och beundran för dessa kvinnor som med 

olika svåra erfarenheter i sina liv, en del med flera sorger bakom sig, också 

hittar mod och styrka att klara av den här gräsliga sjukdomen. Vi är olika 

personligheter i olika åldrar med helt olika livssituationer, men i detta, i det 

svåra vi varit med om, kan vi mötas och känna en stark gemenskap (Nyberg, 

2008, s.139). 
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Palmcrantz (2011) upplever även hon gemenskap med andra drabbade kvinnor, då hon 

deltar i en sminkkurs för cancersjuka som hålls på sjukhuset.  

 

5.3.4 Andras medlidande 

Tiger (2010) uttrycker en oro för att grannar och andra bekanta ska se på henne annorlunda 

efter sjukdomen. Hon vill inte att någon ska tycka synd om henne och lägger stor vikt vid att 

verka obesvärad när hon möter dem.  

Jag har någon fånig känsla när det gäller mina grannar. Jag vill inte att de 

ska tycka synd om mig […] Varje gång måste jag se sådär larvigt glad och 

obesvärad ut. Fånigt, det är säkert ingen som bryr sig om det (Tiger, 2010, 

s.25).  

Även Palmcrantz (2011) skriver om sina funderingar på hur andra ser på henne nu efter att 

hon fått sjukdomen. Hon har en amerikansk väninna som uttrycker att hon borde ha tagit 

bättre hand om sig själv. Det här ger henne känslan av att väninnan tycker att det är hennes 

eget fel att hon fått cancer. 

 

 

5.4 Tillbaka till livet 
 

När behandlingen väl är över infinner sig ofta ett lugn och en lycka över att leva, men även en 

osäkerhet över vad som kommer att hända i framtiden. Då allt varit koncentrerat på sjukdom 

och behandling under en lång tid, upplever kvinnorna nu att det ska bli skönt och tryggt med 

vardagens rutiner. De har också med sig positiva lärdomar från sjukdomstiden som gör att de 

inte längre tar allt för givet och de känner en ny ödmjukhet inför livet. 

 

5.4.1 Upplevelse av styrka, lycka och oro 

Hur de ska klara sig efter behandlingen är något som bekymrar kvinnorna. Då de ska stå på 

egna ben och ingen sjuksköterska eller läkare ringer för att höra hur det går och om de mår 

bra. Då allt bara ska vara som vanligt igen och livet ska fortsätta som förut. Detta är något 

som de får lära sig hantera, att hitta en balans någonstans och inte låta oron ta överhanden. 

Kvinnorna upplever även ett lugn och en styrka när de avslutat behandlingen, de känner sig 

starka eftersom de överlevt och en lycka över att leva. Tiger (2010) beskriver det hela som en 

resa och att hon nu reser mot nya mål.  

Det har varit en lång och många gånger svår resa. Jag önskar att ingen 

behöver genomleva detta. Men vi reser alla mot olika mål här i livet. Vi har 

alla våra hållplatser med glädje och sorg. Nu fortsätter min resa. Jag vet inte 

vad nästa station kommer att innebära. Men en sak vet jag. Jag lever och jag 

lever nu (Tiger, 2010, s.74-75). 

Även Nyberg (2008) skriver om sin sjukdom som en resa, att hon är en överlevare och 

att hon nu känner sig stark och lugn inför framtiden. Hon är full av tillförsikt och 

känner sig nu redo att möta livet igen. 

 

 

5.4.2 Trygghet med vardag och rutiner 

Kvinnorna belyser ofta att de saknar och längtar efter ett vanligt liv igen med familj och 

vardagliga rutiner. Då känner de trygghet och tänker tillbaka på hur det var tidigare när 

lugn och ro rådde och där inte oro och funderingar dominerade familjen. I slutskedet av 
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sjukdomsförloppet återvänder kvinnorna till vardagen och de känner en större tacksamhet 

över att få vara tillbaka i det verkliga livet. De vill komma igång och arbeta igen, 

koncentrera sig på annat och lägga tankarna på andra saker än sjukdomen. Dock kommer 

oanade ångesttankar upp som inte kan hejdas. ”Plötsligt sköljer den över mig igen, rädslan, 

den kommer som från ingenstans”[…]”Skjuter iväg rädslan. Jag kan inte låta den ta 

överhanden” (Palmcrantz, 2011, s.140). Här visar Palmcrantz på en styrka där hon inte 

låter oron få styra över hennes liv. 

 

5.4.3 Positiva lärdomar 

Allt som kommit ut av sjukdomstiden är inte negativt, utan kvinnorna upplever också att de 

fått med sig positiva lärdomar på vägen. De har knutit kontakter för livet och fått en annan 

livssyn där de inte tar allt för givet. De vet hur allt kan vändas upp och ned på en sekund och 

tar därför vara på sin tid bättre och försöker leva lugnare, utan den stress som annars så lätt 

kan ta över tillvaron. De är inte längre lika rädda för döden och har lättare att möta svårt sjuka 

människor. Tiger (2010) beskriver hur hon vill dela med sig av sina erfarenheter för att hjälpa 

andra. ”Jag har nu fått lite distans till min egen sjukresa och vill gärna dela med mig av mina 

erfarenheter till någon som kan ha glädje av det” (Tiger, 2010, s.71). 

 

 

6. DISKUSSION 

 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där val av metod, urval och dataanalys 

diskuteras. Här diskuteras även de svårigheter som uppkom under arbetets gång och arbetets 

trovärdighet samt överförbarhet. Därefter följer en resultatdiskussion som visar på arbetets 

resultat samt jämförelser med tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Dessutom 

presenteras förslag till vidare forskning. Diskussionsavsnittet avslutas med en etikdiskussion. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Orsaken till att självbiografier valdes att analyseras i detta examensarbete, var att få en större 

förståelse och kunskap i hur bröstcancerdrabbade kvinnor upplever sin situation vid 

behandling. Dahlberg (1997) skriver att biografier kan ses som livsberättelser där författarna 

beskriver sina upplevelser av hälsa, ohälsa och lidande och innehåller ofta detaljerade 

skildringar hur de förnimmer sin vardag. Därför ses de som värdefulla även för vetenskapen 

och en källa till utökad kunskap. De självbiografier som valdes var skrivna av fyra kvinnor 

som genomgått behandling för sin bröstcancer i Sverige. Detta svarade mot arbetets syfte som 

var att belysa upplevelserna av behandling i Sverige. Litteraturen kvalitetsgranskades i 

samband med sökningen för att få så relevant litteratur som möjligt i relation till aktuellt syfte. 

Dessutom valdes självbiografier skrivna på 2000-talet eftersom behandlingen ständigt 

utvecklas och detta kan påverka kvinnornas upplevelser i samband med vård och behandling. 

Då den valda litteraturen är skriven inom en period av sju år, är det möjligt att jämföra de 

olika författarnas upplevelser och dessutom kan intersubjektiviteten mellan dem urskiljas, 

vilket stärker trovärdigheten. 

 

Manifest analys som använts i detta examensarbete innebär att lyfta fram det som texten 

beskriver, det som är uppenbart. Viss tolkning av texten är oundviklig, men minimalt med 

tolkning ska eftersträvas (Graneheim & Lundman, 2004). Den manifesta metoden valdes då 

uppfattningen var att en latent metod var mer kunskapskrävande, vilket även Graneheim och 
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Lundman (2004) poängterar. Detta val var dock något som sågs som en svårighet när 

resultatet skulle redovisas, då det ibland var komplicerat att lägga förförståelsen åt sidan och 

att inte tolka in mer i texten än det som explicit uttryckts. I detta avseende är det möjligt att en 

latent analys hade varit att föredra. En annan svårighet som upptäcktes vid formuleringen av 

resultatet, var att data inte ska kunna passa in under flera kategorier. Så visade sig vara fallet 

med en underkategori och därför fick denna tas bort och aktuell data sammanfördes med data 

i en annan underkategori. När det gäller titlarna på kategorier och underkategorier upplevdes 

det som vanskligt att namnge dessa utan tolkning och verkligen få titlarna att spegla syftet.  

 

Endast fyra självbiografier analyserades vilket gör att resultatet inte är helt överförbart på alla 

kvinnor och deras upplevelser. Trots den begränsade datamängden kunde många likheter 

urskiljas och därför anses det ändå föreligga en viss överförbarhet. För att uppnå ett resultat 

med full överförbarhet krävs det fler informanter och då hade en datainsamling genom till 

exempel intervjuer varit ett bättre alternativ. Författarnas ålder är närliggande och där ses en 

samstämmighet i hur de upplever sin situation, men det går inte att fastställa att yngre eller 

äldre kvinnor upplever det på samma sätt. För att stärka tillförlitligheten och tydliggöra 

kvinnornas upplevelser har citat använts i resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) stärker detta också resultatets giltighet.  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Många olika upplevelser och känslor uppkommer i samband med behandling av bröstcancer. 

Oro och rädsla inför behandling är vanligt förekommande, vilket kan ses som ett 

sjukdomslidande. Kvinnorna upplever en känsla av att tappa kontrollen över sina liv vilket 

även aktualiserar Erikssons (1994) teori om livslidande, där det handlar om en individs hela 

liv och tillvaro. Kvinnorna upplever även ett visst mått av lugn då behandlingen inleds 

eftersom de känner att det nu är dags att bekämpa sjukdomen. Efter att ha klarat den inledande 

behandlingen upplever de sig starkare och uttrycker en tacksamhet över livet och att de får 

fortsätta att finnas där för sina familjer. Här urskiljs ett visst mått av välbefinnande och hälsa 

som ett resultat av att ha försonats med sjukdomen och dess lidande som Eriksson m.fl. 

(1995) skriver om i sin rapport. Kvinnorna i resultatet beskriver att de bygger upp en stark 

vilja att ta sig igenom sjukdomen och att de tar hjälp av att vända det som upplevs jobbigt till 

något positivt. I likhet med detta arbetes resultat visar även Boehmke och Dickerson (2006) i 

sin studie gällande amerikanska kvinnor, att de kvinnor som hade en positiv inställning och 

intalade sig att de var överlevare, klarade behandlingen bättre än de som var negativt 

inställda.  

 

En annan aspekt som resultatet visar på är att existentiella tankar såsom tankar på liv och död 

uppkommer i samband med sjukdomen. Funderingar över vad som kommer att hända med 

ens familj är något som är ytterst aktuellt. En av kvinnorna upplever en viss andlighet där hon 

upplever det som att hon går in i en annan dimension där hennes intryck och sinnen blir 

starkare. Däremot uttrycker inte någon av kvinnorna att de har någon särskild gudstro som 

kunnat hjälpa dem i kampen mot sjukdomen, vilket dock Ashing m.fl. (2003) fått fram i sin 

studie gällande asiat-amerikanska kvinnor i USA. Även Lackey m.fl. (2001) visar på 

betydelsen som gudstron haft för en grupp afro-amerikanska kvinnor och deras förmåga att 

bekämpa sin sjukdom. 

 

Då behandlingen fortskrider upplever kvinnorna en viss tillvänjning vid situationen och att de 

inte längre upplever samma rädsla. Sjukdomen är nu inte det dominerande i livet, utan de kan 

gå vidare med fokus på andra saker som ses som meningsfulla. I likhet med detta har även 
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Landmark och Wahl (2002), som gjort en undersökning med tio norska kvinnor, funnit att det 

är viktigt med andra meningsfulla aktiviteter för att orka med behandling och bibehålla 

meningen i livet. En av kvinnorna i resultatet beskriver det som att sjukdomen blir 

avdramatiserad och inte längre tar så stor plats i hennes liv.  

 

Rädsla för återfall är ett återkommande problem hos kvinnorna i resultatet. Rädslan är något 

de ständigt får handskas med och försöka bemästra för att den inte ska ta överhanden och 

begränsa dem i livet. Vid minsta kroppsliga förändring uppkommer oron över återfall och 

tankar på hur de ska orka ta sig igenom allt som sjukdomen för med sig en gång till. Elmir 

m.fl. (2010) har även de funnit att oro för återfall är något som finns med lång tid efter 

avslutad behandling. De australiensiska kvinnor som de baserat sin studie på, uppgav att de 

till följd av sin oro, omprioriterade sina liv och gjorde saker som gynnade dem själva och 

deras familjer. Yoo m.fl. (2010) som studerat äldre bröstcancerdrabbade kvinnor i USA, kom 

däremot fram till att dessa kvinnors största rädsla inte var rädslan för återfall, utan oron över 

att bli beroende av andra och att bli en belastning för sina anhöriga. 

 

Kvinnorna uppger att de blir förvånade över att den inledande behandlingen upplevdes så 

lindrig. Här ses en likhet med det resultat som Boehmke och Dickerson (2006) fått fram att de 

kvinnor som försökte ha en positiv inställning också klarade behandlingen och dess 

biverkningar på ett bättre sätt. Resultatet visar att kvinnorna drabbas av relativt svåra 

biverkningar, men klarar dem ändå på ett bra sätt, särskilt mot slutet av behandlingen, då de 

uthärdar biverkningarna bättre eftersom de vet att behandlingen snart är över. När kvinnorna 

drabbas av håravfall upplever de ångest och ledsamhet och det innebär ett stort lidande, då de 

upplever sig se mer sjuka ut när de är hårlösa. För att lindra lidandet använder de sig av 

peruker och denna strategi kan ses som ett lidande som befinner sig på varandets nivå, där det 

handlar om att finna balans och harmoni i tillvaron (Eriksson, 1994).  

 

Vidare får kvinnorna en förändrad syn på sig själva under sjukdoms- och 

behandlingsförloppet. Detta i takt med förlusten av bröst och hår, som ju ofta förknippas med 

den kvinnliga identiteten. De känner inte längre igen sig själva och hamnar lätt i en 

identitetskris där de har svårt att acceptera sitt nya utseende. Boehmke och Dickerson (2006) 

som studerat trettio amerikanska kvinnor, samt Lam och Fieldings (2003) studie av sjutton 

kinesiska kvinnor visar liknande resultat. De amerikanska kvinnorna såg annorlunda på sig 

själva och upplevde det som om deras tidigare identitet helt blivit utraderad. En upplevelse av 

att vara vanställd dominerade hos de kinesiska kvinnorna. Detta ledde till ett omfattande 

livslidande med isolering som följd. 

 

Något som resultatet också visar är att oron för hur andra ska se på dem efter att kroppen 

förändrats är något återkommande hos kvinnorna. De vill inte se sjuka ut, då de inte vill bli 

sedda som en stackars sjuk kvinna. Även här ses likheter med Lam och Fieldings (2003) 

studie, där de kinesiska kvinnorna undviker att berätta om sin sjukdom, eftersom de är rädda 

att ses som bara en sjuk kvinna och därmed uteslutas ur den sociala gemenskapen. Kvinnorna 

både i Sverige och i Kina tycks uppleva ett lidande på grund av sjukdomen, ett så kallat 

sjukdomslidande. Sjukdomslidande innebär enligt Eriksson (1994) att sjukdomen i sig för 

med sig en rad konsekvenser som kan orsaka ett lidande hos människan.  

Det som dock framkommit i resultatet, är att kvinnorna sedan övervinner sin rädsla och oro 

över vad andra ska tycka.  
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De bestämmer sig därmed att visa sig som de faktiskt ser ut och upptäcker då, till sin 

förtjusning, att det inte är någon som reagerar med förskräckelse, utan tvärtom ser dem som 

starka och modiga kvinnor. Här kan en koppling göras till Eriksson (1994) gällande lidandet 

på vardandets nivå, där en kamp mellan det goda och onda utspelas. I detta fall segrar det 

goda, vilket leder till en större upplevelse av hälsa. 

 

Resultatet visar på att sjukvårdspersonal har en viktig roll under kvinnornas sjukdomsförlopp. 

Kvinnorna upplever att bemötandet och stödet är betydande och det är skönt att ha 

möjligheten att prata med sjuksköterskor. Behovet att samtala med sjuksköterskor finner även 

Richer och Ezer (2002) då vissa bröstcancerdrabbade kvinnor valde att prata om sin sjukdom 

med sjuksköterskor istället för sina anhöriga. Artikeln antyder att det är viktigt att 

sjuksköterskor är lyhörda och öppna inför kvinnornas problem. Likaså visar Badger m.fl. 

(2004) samt Kelly m.fl. (2004) att stöd från sjukvårdspersonal är något positivt för kvinnorna. 

En annan aspekt resultatet framställer, är att det uppkommer situationer där kvinnornas möte 

med läkarna har varit misslyckade och där läkarna bland annat inte har visat empati. Kvinnors 

möte med läkare har även Ashing m.fl. (2003) belyst, men då handlade det om 

kommunikationsproblem. Här upplevde en del asiat-amerikanska kvinnor sig ha svårt att 

kommunicera och förstå läkarna, eftersom kvinnornas modersmål inte var engelska. I båda 

fallen har kvinnorna upplevt ett vårdlidande i samband med mötet med läkarna. Vårdlidande 

förorsakas av vårdpersonal genom att patienter känner sig kränkta eller inte har fått tillräcklig 

med vård (Eriksson, 1994).  

 

Familj och vänner är oerhört viktiga för kvinnorna. Hos dem finner de tröst, trygghet och 

styrka. Det gör att de får en vilja att kämpa vidare och inte ge upp kampen mot sjukdomen. 

Detta kan relateras till Eriksson (1987) som skriver om människans begär, att människan 

alltid har ett begär efter kärlek och att känna sig älskad av andra. Tidigare forskning visar 

istället att stödet från anhöriga inte alls är lika självklart som i resultatet. Lam och Fieldings 

(2003), Yoo m.fl. (2010) samt Ashing m.fl. (2003) beskriver att många kvinnor avböjer att 

prata med nära och kära om sin bröstcancer då de är rädda för hur anhöriga kommer hantera 

beskedet. Yoo m.fl. (2010) kommer fram till att äldre kvinnor från varierande etniska grupper 

i USA drar sig för att be om hjälp. Dessa kvinnor tror att familj och vänner enbart skulle ställa 

upp för dem på grund av att de ser det som en skyldighet.  

 

Nyberg (2008) uttrycker hur viktigt och värdefullt det är att kunna träffa andra kvinnor som 

befinner sig i samma situation som henne och att de kan utbyta erfarenheter rörande 

sjukdomen. Detta kan kopplas till Eriksson (1989) gällande hur människan upplever sin hälsa, 

där begreppet välbefinnande ingår. Välbefinnande är en av tre termer som ingår i fenomenet 

hälsa. Att känna välbefinnande upplevs olika från person till person och är alltså en subjektiv 

känsla. I Nybergs (2008) fall upplever hon ett välbefinnande när hon möter dessa kvinnor. De 

ger henne styrka och hon får en känsla av gemenskap som är viktig för henne. Denna typ av 

förbindelse och samhörighet mellan cancerdrabbade kvinnor påträffades inte beskrivet i 

tidigare forskning. 

 

När behandlingen är avslutad och kvinnorna har överlevt sin bröstcancer uppstår ängslan och 

funderingar över hur de ska ta sig vidare, fortsätta framåt i livet. Samtidigt känner de en lycka 

över att de faktiskt har bemästrat sjukdomen. Liknade företeelse upptäcks också hos 

Landmark och Wahl (2002) som beskriver att norska kvinnor efter avslutad behandling 

känner svårigheter att komma tillbaka till livet igen. Likaså skildrar Boehmke och Dickerson 

(2006) hur kvinnor oroar sig över hur deras framtid kommer att se ut efter 

bröstcancerbehandlingen. Rosdale (2009) beskriver kvinnor som dessutom känner ensamhet 

efter behandlingen. 
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 Här berättar kvinnorna att deras anhöriga gått vidare och att de inte tänker på att kvinnorna 

fortfarande bearbetar sin sjukdom. Detta gör att kvinnorna ofta upplever en ensamhet i flera år 

efter att behandlingen avslutats. Eriksson (1994) beskriver att livslidande är något som speglar 

hela människans liv och existens. Hur en människa ser på sig själv, gällande identitet och hur 

en människa kommer att leva sitt liv i framtiden, är centrala frågor. I detta fall har sjukdomen 

satt sin prägel och påverkat kvinnorna så pass mycket att de har fått en förändrad livssyn. 

Enligt Eriksson (1989) är människan mångdimensionell, en enhet av kropp, själ och ande. Det 

betyder att, även om kvinnornas kroppar är fria från tumörer, är det inte säkert att enheterna 

verkar i harmoni med varandra. 

 

I resultatet beskriver kvinnorna hur de saknar och längtar efter sitt tidigare liv bestående av 

familj, vardag och rutiner. Det bringar trygghet och en känsla av hur de levde innan 

sjukdomen tog över tillvaron. Dessutom ser de fram emot att börja arbeta igen. Detta kan 

knytas an till hälsa som görande, varande och vardande (Eriksson m.fl., 1995). Kvinnorna vill 

uppnå hälsa och undvika sjukdom, vilket relateras till hälsans görande. Hälsans vardande 

handlar om hur människan ska finna det goda i livet igen och att försonas med sig själv. I 

detta fall finner kvinnorna trygghet och försoning med hjälp av familjen.   

Även om bröstcancern många gånger varit omvälvande för kvinnorna kan de dock erhålla 

positiva lärdomar utifrån sjukdomen. Till exempel försöker de ta vara mer på livet, leva 

lugnare och undvika stress. De har även fått nya vänner och en ändrad livssyn. Elmir m.fl. 

(2010) belyser i sin artikel hur australiensiska kvinnor förändrade saker i sitt liv efter att ha 

överlevt sin bröstcancer. Asiat- amerikanska kvinnor berättade om begreppet stress. De ansåg 

att anledningen till att de hade fått cancer var just för att de hade stressat i stor omfattning. 

Därför började de leva ett liv utan stress (Ashing m.fl., 2003). 

 

Det som framkommit i resultatet har likheter med tidigare forskning, men även vissa 

skillnader har påträffats. Därmed visar detta på att kvinnors upplevelser vid behandling av 

bröstcancer i stort sett är universella, med några få undantag. Det huvudsakliga syftet med 

arbetet var att beskriva kvinnors upplevelser i samband med och efter behandling av 

bröstcancer i Sverige. Detta anses vara besvarat. 

 

Gällande förslag till ytterligare forskning, har det under examensarbetets gång framkommit att 

det inte finns tillräckligt med forskning utförd i Sverige, angående upplevelser i samband med 

behandling av bröstcancer. De artiklar som hittades inför utformningen av bakgrunden 

handlade nästan uteslutande om kvinnor i övriga världen. Därför anses det vara viktigt att 

fortsätta forska kring kvinnors upplevelser vid behandling av bröstcancer i Sverige. Vidare ses 

ett stort behov av adekvat information och stöd till bröstcancerdrabbade kvinnor och även här 

bör en utveckling av området ske. I resultatet framkommer dessutom att det finns ett stort 

behov av stöd och uppföljning även efter avslutad behandling, då kvinnorna ofta upplever sig 

helt utelämnade och ensamma. Här skulle det vara av stor betydelse att forska kring vilken 

sorts uppföljning och stöd som kvinnorna behöver. Slutligen visar resultatet att sjukvårdens 

bemötande har stor betydelse för hur kvinnornas subjektiva upplevelse av hälsa och ohälsa ter 

sig. Därför är det av central vikt att forska kring sjukvårdspersonalens bemötande och hur det 

kan förbättras. 
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6.3 Etikdiskussion 
 

Eftersom författarna har publicerat sitt material kan samtyckeskravet frångås. Däremot har 

kvinnornas bostadsorter och de flesta av kvinnornas anhöriga inte namngivits då det ej har 

varit relevant för arbetets syfte. Materialet har använts endast i utbildningssyfte och inget har 

förvrängts eller lagts till. En så textnära tolkning av texten som möjligt har eftersträvats för att 

inte egna uppfattningar och värderingar ska påverka resultatet. Medvetenhet att den egna 

förförståelsen aldrig helt går att bortse ifrån har funnits. Därför anses det att dess påverkan på 

resultatet har minskat. Citat har använts av hänsyn till och med respekt för författarna och 

illustrerar det som uppfattats att författarna verkligen vill säga med sin text.  

 

 

7. SLUTSATSER 

 

Resultatet visar att det är en omvälvande upplevelse för kvinnor i Sverige att genomgå 

behandling för bröstcancer. Upplevelsen kan liknas vid en känslomässig berg- och dalbana 

där känslor som rädsla och ångest, men även glädje och lycka ständigt avlöser varandra. 

Rädsla och ångest inför undersökningar och i väntan på besked. Glädje och lycka upplevs vid 

positiva besked samt vid framsteg på vägen mot tillfrisknande. Anhöriga och vänner har en 

stor betydelse för kvinnorna och hur de hanterar sin sjukdom och behandling. Stödet de får 

ökar kvinnornas välbefinnande, ingjuter hopp och ger dem styrka att fortsätta kampen. Vidare 

framhåller resultatet vikten av ett gott bemötande från sjuksköterskor och övrig personal, då 

detta har stor inverkan på hur kvinnorna handskas med tillvaron i samband med och mellan 

behandlingstillfällena. Ett korrekt bemötande bidrar även till ett lindrat lidande hos kvinnorna. 

De finner också styrka och tröst i att utbyta erfarenheter med andra drabbade kvinnor som 

genomgår eller har genomgått behandlingen. Ett påfrestande moment i behandlingen är när 

kvinnorna drabbas av håravfall samt mister en del av eller hela bröstet. De erfar då att de 

förlorat sin kvinnliga identitet och hamnar lätt i en identitetskris. De upplever även en oro 

över hur andra ser på deras kropp efter förändringen. Trots att sjukdomen många gånger är 

mödosam och innebär ett lidande, kan kvinnorna ändå se att den medför något positivt. De 

uttrycker att de fått en annan livssyn där de tar vara mer på livet, uppskattar det de har samt 

att de har knutit kontakter för livet. Dessutom känner de ett behov av att dela med sig av sina 

erfarenheter för att på så sätt kunna hjälpa andra.  

 

Den betydelse resultatet kan ha i praktiken, är att det kan underlätta för sjukvårdspersonal att 

bemöta bröstcancerdrabbade kvinnor på ett adekvat sätt. Detta genom att resultatet tydliggör 

hur dessa kvinnor upplever sin sjukdom och behandling, vilket ger ökad kunskap och 

förståelse för hur de vill och behöver bli bemötta. 
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BILAGA 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

”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?” (Nyberg, 2008, 

s.85). 

Hur tänker läkare 

egentligen. Bra på 

det medicinska, men 

glömmer kopplingen 

kropp - själ. Han 

förstår inte hur jag 

har plågats. 

 

 

”Den här läkaren ser mig knappt. 

Han bryr sig inte om vem jag är. 

Han vill inte veta allt jag gått 

igenom. Det tänker jag inte 

berätta för honom heller, tänker 

jag trotsigt. Naturligtvis läser han 

min journal och vet min diagnos 

men han visar inga tecken på 

empati” (Tiger, 2010, s.33). 

Läkaren ser inte och 

bryr sig inte. Visar 

ingen empati. 

  

”Förra gången i Göteborg 

avböjde jag all hjälp, tyckte jag 

hade vänner och tillräckligt med 

stöd. Men nu lägger jag ner det 

där duktighetssyndromet en gång 

för alla och tar allt som erbjuds. 

Varför skulle jag inte göra det? 

Ensam är inte alltid stark” 

(Nyberg, 2008, s.53). 

Avböjde all hjälp 

förra gången. Nu 

slutar jag vara 

duktig och tar emot 

all hjälp som 

erbjuds. Ensam är 

inte alltid stark. 

Sjukvårdens 

bemötande  

 

”Jo det kom några tårar till, och 

jag får berätta om händelsen i 

matsalen för henne. Så skönt att 

ha någon att dela den inre 

smärtan med. Min lilla sköterska 

säger inte så mycket men hon 

lyssnar hela tiden och smeker min 

ömmande hand” (Nyberg, 2008, 

s.17). 

Skönt att dela inre 

smärtan med någon. 

Sköterskan lyssnar 

och stöttar. 

 Det 

livsviktiga 

stödet 

”Hennes snällhet gör också ont, 

visar hon medlidande för att hon 

tycker synd om mig, är det så att 

jag ska dö?” (Palmcrantz, 2011, 

s.37). 

Tycker hon synd om 

mig, visar 

medlidande för att 

jag ska dö? 

  

”Hade inte planerat något men 

det blev jättebra och det kändes 

som om något lättat efteråt. Hon 

Blev bra och lättad 

efteråt. Hon är bra, 

känns ok att vräka ur 

  



 

 

är väldigt bra, det känns helt ok 

att bara vräka ur sig och hon 

lyckas skjuta in bra saker. Det 

känns snarare som ett positivt 

jämbördigt och utvecklande 

samtal än som expert - 

patientträff”(Nyberg, 2008, s.71).  

sig. Känns som ett 

jämbördigt och 

utvecklande samtal. 

”Vilken lättnad det ändå är att 

prata med folk som har varit med 

om det, som vet vad alla de här 

jobbiga känslorna och allt man 

går igenom innebär. Det blir 

något annat än det stöd man har 

av familj och vänner, det är en 

stor tröst att inte vara ensam” 

(Nyberg, 2008,s.65). 

 Lättnad att prata 

med folk som gått 

igenom samma sak. 

Annat stöd än av 

familj och vänner, 

tröst att inte vara 

ensam. 

 

 

  

”Det är så otroligt skönt att få 

älta på med andra som är i 

samma situation och delar 

erfarenheten. Hur mycket vänner 

och familj än försöker stötta och 

trösta så kan de aldrig fullt ut 

förstå känslorna i detta, berg- och 

dalbana av ångest, hopp och 

förtvivlan. Man är i en annan 

dimension som inte går att dela 

med någon som inte upplever det. 

Jag är så glad att jag gick den där 

kursen och fick kontakt med dessa 

starka, tappra kvinnor” (Nyberg, 

2008, s.83). 

Skönt att älta med 

andra i samma 

situation. Vänner 

och familj kan inte 

förstå fullt ut. Glad 

att jag fick kontakt 

med dessa starka, 

tappra kvinnor. 

 

Att känna 

gemenskap 

 

”Jag tittar på dem och fylls av 

respekt och beundran för dessa 

kvinnor som med olika svåra 

erfarenheter i sina liv, en del med 

flera sorger bakom sig, också 

hittar mod och styrka att klara av 

den här gräsliga sjukdomen. Vi är 

olika personligheter i olika åldrar 

med helt olika livssituationer, men 

i detta, i det svåra vi varit med 

om, kan vi mötas och känna en 

stark gemenskap” (Nyberg, 2008, 

s.139). 

Hyser respekt och 

beundran för dessa 

kvinnor. Trots svåra 

erfarenheter och 

flera sorger hittar de 

mod och styrka att 

klara av sjukdomen. 

Vi kan mötas och 

känner en stark 

gemenskap 

 

  

 


