
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

  

2011:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bröstcancer -  
En narrativ studie om kvinnors upplevelser 

 

 

 

 

 

Malin Gustafsson  

 

Nina Moosavi 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Bröstcancer- En narrativ studie om kvinnors upplevelser  

 

Författare: Malin Gustafsson 

Nina Moosavi 

 

Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

   

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK03 

Handledare:  Eva Robertson 

 

Examinator:  Catarina Wallengren 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning    

Bröstcancer drabbar 15-20 kvinnor i Sverige varje dag, vilket innebär att det är en av de 

vanligaste sjukdomarna. Vi har valt att studera om bröstcancer då detta är en sjukdom 

som påverkar hela kvinnors liv och livsvärld. Syftet med studien är att belysa kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Vi har valt att analysera fyra biografier utifrån 

kvalitativ innehållsanalys, detta har gett oss en helhetsbild av kvinnor som genomgått 

bröstcancer. I resultat framkom att när en kvinna drabbas av bröstcancer leder det till 

förändringar i både livsvärlden och den subjektiva kroppen. Livsvärlden förändras då 

kvinnan riskerar att bli av med ett bröst med en förändrad uppfattning av sig själv och 

världen runt omkring. Att förlora ett bröst skapar brist på kvinnlighet och påverkar 

självkänslan och kvinnorna blir känsligare för reaktioner från allmänheten. När en 

kvinna drabbas av bröstcancer är det många tankar som uppkommer om livet och 

framtiden. Kvinnorna får en ny livssyn och prioriterar och värderar annat i livet än 

tidigare. I diskussionen belyser vi vikten av sjuksköterskans bemötande gentemot 

patienten då patienten är i stort behov av stöd och uppmuntran för att bemästra 

sjukdomen.  Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i mötet och vårdandet av patienten, 

det är viktigt att en mellanmänsklig relation uppstår för att vården skall kunna 

genomföras på ett fungerande sätt. Därför har vi poängterat vårdrelationens betydelse 

och hur viktigt det är att sjuksköterskan är förankrad i den vårdvetenskapliga kontexten. 

Vi diskuterar även de kroppsliga förändringarna som leder till bestående 

livsvärldsförändringar.  

 

 

 

 

Nyckelord: Bröstcancer, subjektiv kropp, lidande, stympning, livsvärld.   
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INLEDNING 

Att ha bröst anses för de flesta kvinnor som en självklarhet då brösten symboliserar 

kvinnlighet, moderlighet samt sexuallitet gentemot det andra könet. När livet inte blir 

som förväntat och man drabbas av bröstcancer kastas tillvaron omkull och livet splittras. 

Kvinnligheten hotas av faktorer som risk att förlora bröstet, håravfall, viktförändringar 

och orkeslöshet. Kvinnan hamnar i en situation av skuld, skam och sorgkänslor över att 

ha drabbats av cancern och blivit fråntagen sina kvinnliga attributer. Det är inte heller 

ovanligt att kvinnan känner sig misslyckad vid förlust av bröstet då hennes kvinnliga 

sexualitet fråntas henne och en känsla av att inte kunna tillfredställa sin partner uppstår.  

Som bröstcancerdrabbad kvinna är det vanligt att känna sig annorlunda och avvikande 

från den friska normen. En avundsjuka uppstår lätt då man jämför sig med friska 

kvinnor som man en gång själv varit. Kvinnorna känner sig i underläge och självkänslan 

sjunker till bottennivå. Dagen då kvinnorna blir sjuka förändras livet och blir inte 

detsamma mer, med alla de livsvärldsförändringar som sjukdomen för med sig.  

 

Vårt intresse av att fördjupa oss i kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

väcktes då vi under en av våra praktikperioder träffade på en kvinna som drabbats av 

sjukdomen. Detta påverkade oss och väckte en vilja att ta reda på hur livet påverkas 

efter ett bröstcancerbesked.  

 

BAKGRUND 

Ett historiskt perspektiv 

 

Redan på läkaren Hippokrates tid (460-377 f. Kr) sågs kvinnans bröst som något mjölk- 

och sjukdomsalstrande. Hippokrates trodde att menopausen gav upphov till 

blodöverfyllnad i brösten vilket i sin tur ledde till att det bildades knutor som till slut 

utvecklades till cancersvulster. Galenos från Pergamon (129-199 e. Kr.) trodde att 

kvinnor som led av melankoli löpte större risk att drabbas av bröstcancer än de kvinnor 

som var gladare till sinnes. Det medicinska ordet ”cancer” kan ha uppstått genom att 

många elakartade tumörer påminner om ryggen och benen på en krabba. Guglielmo da 

Saliceto (1200 talet) ansåg att behandlingar som bestod av diet och lokalt anbringade 

beredningar var värdelösa och att bröstcancer bara gick att bota genom operation. Under 

samma tidsepok lärde Theodorics Cyrurgia kvinnor att själva undersöka om de hade 

några knutor i bröstet. På 1600 talet trodde man att bröstcancer började med att en 

droppe mjölk ystade sig och bildade en hård knöl i bröstet, det blev känt att all 

omkringliggande vävnad var tvunget att tas bort för att sjukdomen inte skulle komma 

tillbaka. Bröstcancer behandlades under denna tid med åderlåtning, kräkmedel, 

lavemang, kompresser, liniment och sedan såret börjat vara sig även med belladonna 

och bränd lime. Under 1800 talet blev den radikala mastektomin den vanligaste 

metoden vid bröstcanceroperationer i Amerika och vid mitten av 1900 talet ersattes den 

radikala mastektomin gradvis till att man började bevara en del av bröstet. Under 1990 

talet rekommenderade National Institute of Health i USA bröstbevarande kirurgi följt av 

strålning som behandlingsmetod, då detta efterlämnar färre fysiska och psykiska ärr 

(Yalom, 1999).    
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Dagens perspektiv  

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och drabbar framförallt 

kvinnor från medelåldern och uppåt (Cancerfonden, 2010). Det är ovanligt att kvinnor 

under 40 år drabbas, men det förekommer ändå (Järhult & Offenbartl, 2008). Dagligen 

insjuknar 15-20 kvinnor i sjukdomen och drygt 7000 får diagnosen varje år. Antalet 

dödsfall har minskat med en tredjedel sedan 1980 talet tack vare de ständig utvecklande 

undersökningarna och behandlingarna (Tighe, Molassiotis, Morris & Richardson, 

2011). Cancer är celler som växer och delar sig på ett okontrollerat sätt. Om inte 

tillväxten hämmas kan det leda till döden (American Cancer Society, 2005). Det finns 

flera olika typer av bröstcancer som i viss mån skiljer sig från varandra när det gäller 

sjukdoms utveckling, aktivitet och prognos. I de flesta fall börjar cancern i 

mjölkgångarnas celler, även kallad ductal cancer, eller i mjölkkörtlarna, så kallad 

lobulär cancer. Bröstcancern sprider sig via lymfan och blodet främst till lymfkörtlarna i 

armhålan. Lymfbanorna fortsätter i central riktning och tömmer sig i de stora venerna. 

Härigenom kan spridning ske till kroppens olika organ, så kallad metastasering. 

Cancercellerna kan växa i olika takt, alltifrån mycket långsamt till mycket snabbt 

(Cancerfonden, 2010; Järhult & Offenbartl, 2008). 

 

Symtom 

 

Primärtumören vid bröstcancer är nästan alltid symtomlös. Enligt en rapport från 

American Cancer Society (2005) upptäcks de flesta knölar av en tillfällighet under en 

vanlig mammografiundersökning oftast i samband med att kvinnan inte upplevt några 

symtom. Inom cancervården är målet att hitta cancercellerna i ett tidigt stadium innan 

symtomen brutit ut (Negn, Verma & Srivaftava 2002). Det vanligaste symtomet är en 

knöl i bröstet, som upptäcks när kvinnan palperar sitt bröst. De flesta knölar är dock helt 

ofarliga då alla bröst är mer eller mindre ojämna och knölarna kan istället vara svullna 

bröstkörtlar eller knutor som bildats av normal bröstvävnad. Knölen skall alltid 

undersökas av läkare för vidare information (American Cancer Society, 2005; 

Cancerfonden, 2010). Smärta, ömhet och värk är ovanliga symtom vid bröstcancer. Det 

är vanligt att veckan före menstruation få ömma och spända bröst på grund av naturliga 

hormonella förändringar Det kan istället vara en godartad fibroadenos eller utspända 

cystor (Järhult & Offenbartl, 2008). Bröstcancern kan sprida sig till armhålans 

lymfkörtlar och visar sig som knölar i armhålan. Vissa kvinnor kan uppleva att bröstet 

är förstorat och känns hårdare. Bröstcancern kan leda till indragningar av huden så att 

det ser ut som att tumören drar in huden eller bröstvårtan (Cancerfonden, 2010). 

Mjölkliknande vätska från bröstvårtan är normalt, i synnerhet de två sista veckorna i 

menstruationscykeln (Järhult & Offenbartl, 2008). Blod eller vätska från bröstvårtan 

kan vara tecken på bröstcancer och skall alltid utredas (American Cancer Society, 2005; 

Cancerfonden, 2010).  

 

Diagnos 

För att en säker diagnos skall kunna ställas av läkaren krävs att tre undersökningar 

genomförs. Den första är en klinisk undersökning där patienten får genomgå en 

palpation av brösten och armhålorna. Ibland är tumörerna inte palpabla på grund av 
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placering och storlek. Oavsett palpabel eller ej skall alla misstänka knölar genomgå den 

andra undersökningen vilket är mammografi eller ultraljud. Mammografi är en 

röntgenteknik där brösten pressas samman mellan två plattor. Det är den vanligaste 

metoden att använda idag och den påvisar effektivt cancerogena celler. Det är även en 

bra metod att använda för att påvisa bröstcancer innan tumören hunnit bli palpabel. 

(Kerlikowske, Grady, Rubin, Sandrock & Ernster 1995). Den sista undersökningen är 

cytologisk undersökning där man punkterar bröstet med en spruta och suger ut celler 

från den misstänkta knölen för att undersöka detta i mikroskop (American Cancer 

Society, 2005; Järhult & Offenbartl, 2008).    

   

Behandlingar  

 

Bröstcancer behandlas idag främst med kirurgi, men även med strålbehandling, 

hormonell behandling och cytostatikabehandling. Dessa behandlingar ges för att minska 

risken för recidiv (Cancerfonden, 2010). Det finns två typer av kirurgiska ingrepp. Den 

första är bröstbevarande kirurgi, så kallad partiell mastektomi. Det innebär att man 

enbart tar bort den del av bröstet som är angripet av tumören. Detta sätt leder till låg 

frekvens av komplikationer från arm och axel samt goda resultat. Den andra metoden 

innefattar komplett mastektomi, vilket innebär att man avlägsnar hela bröstet. 

Avgörandet för vilken behandlingsmetod man skall använda bestäms av tumörens 

storlek, dess placering i bröstet samt bröstets storlek (American Cancer Society, 2005; 

Järhult & Offenbartl, 2008).  Strålbehandling används för att minska risken för att en ny 

tumör skall uppstå. Det är ett komplement till operationen och har som uppgift att ta 

död på de cancerceller som kan finnas kvar i eller kring operationsområdet. 

Strålbehandlingen brukar påbörjas först när operationssåret läkt (Cancerfonden, 2010).  

Patienter som genomgått bröstbevarande kirurgi rekommenderas strålbehandling för att 

minska risken för recidiv (Järhult & Offenbartl, 2008). Även i en artikel skriven av 

Boehmke och Dickerson (2005) framkommer det att den bästa behandlingsmetoden 

idag är partiell mastektomi till följd av strålbehandling. Biverkningar som kan 

uppkomma till följd av strålningen är röd och irriterad hud. De flesta 

bröstcancertumörer är hormonkänsliga och beroende av kvinnliga könshormoner, 

framförallt östrogen, för att kunna växa. Om tumören är hormonberoende kan 

antihormoner ges för att minska recidiv. Cytostatika används både för att förebygga 

återfall och för att behandla de cancerceller som spridit sig i kroppen. Cytostatika ges 

även i de fall tumören är så stor eller växer på fel sätt och behöver krympas inför en 

operation (Cancerfonden, 2010). Cytostatika kan orsaka biverkningar som illamående, 

kräkningar, håravfall, viktuppgång och orkeslöshet (Järhult & Offenbartl, 2008).   

 

Orsaker till bröstcancer samt prognos  

 

Den verkliga orsaken bakom uppkomsten till bröstcancer är ännu inte klarlagd. 

Sjukdomen uppstår med stor sannolikhet genom ett samspel mellan en mängd olika 

riskfaktorer. De vanligaste faktorerna är hormonella orsaker, livsstil och ärftlighet. De 

hormonella faktorerna anses spela en viktig roll för uppkomsten av bröstcancer och 

utgörs av tidig mensdebut, p-piller i unga år, sent klimakterium, inga barn, ingen 

amning samt långvarig östrogenbehandling efter klimakteriet (American Cancer 
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Society, 2005; Cancerfonden, 2010; Järhult & Offenbartl, 2008). En livsstil med fetma 

och övervikt efter klimakteriet ökar risken för utveckling av bröstcancer samtidigt som 

ett hälsosamt liv med motion minskar risken. Även vissa yrkes- och omgivningsfaktorer 

kan påverka hälsan och öka risken att insjukna i bröstcancer (Kovero & Tykkä, 2002). 

Under de senaste årtiondena har chansen för att överleva bröstcancer ökat. Detta beror 

framförallt på att cancern upptäcks allt tidigare samt att behandlingsmetoderna 

förbättrats. Människor har också blivit mer informerade och uppdaterade om sjukdomen 

och vet när det är dags att söka vård . En tumör som upptäcks i ett tidigt stadium ger 

bäst prognos för den drabbade (Cancerfonden, 2010) .  

 

Vårdvetenskapliga utgångspunkter 

Livsvärlden  

Livsvärlden beskrivs som ett begrepp som symboliserar den verklighet vi lever i, det är 

en individuell upplevelse som inte är synonym med den fysiska verkligheten. Det är 

varken vår inre verklighet eller vår subjektiva föreställning utan världen som vi 

upplever via vår kropp, det vill säga världen som vi lever den. Det vi möter i världen 

erfars på ett speciellt och unikt sätt av varje människa i livsvärlden. Detta betyder att 

människor tillskriver verkligheten på olika sätt (Merleau-Ponty, 1997; Bengtsson, 

1998). Inom vården krävs ett förhållningssätt där patientens livsvärld bejakas och 

genom livsvärlden betonar sjuksköterskan samt tar tillvara på människans upplevelser 

och erfarenheter (Bengtsson, 1998). När man drabbas av en livshotande sjukdom 

innebär det en traumatisk händelse som förändrar livets vanliga rutiner och uppfattas 

som ett emotionellt hot, vilket förorsakar både fysiska och psykiska stressreaktioner 

(Kovero & Tykkä, 2002).  Sjukdomen leder till känslomässig stress och humörstörningar 

som ångest, förvirring och depression vilket går att relatera till en känsla av minskat 

välbefinnande (Boehmke & Dickerson, 2006). Även i Koveros och Tykkäs (2002) 

undersökning framkom det att de flesta av kvinnorna upplevde känslor som ångest och 

rädsla under sjukdomsprocessen. I en annan artikel beskrivs rädslan som den mest 

förekommande faktorn efter en bröstcancerdiagnos. Operationen, smärtan efter, hur 

utseendet kommer förändras samt döden utgör de största orsakerna till rädslan 

(Schaefer-Schiumo & Atwood, 2009). Bröstcancern för med sig livslånga konsekvenser 

som behöver hanteras av den drabbade på ett tillfredställande sätt, för att kunna leva ett 

normalt liv (Boehmke & Dickerson, 2006). I studien av Boehmke och Dickerson (2006) 

framkom att kvinnans syn på bröstcancer hade stor påverkan över hur de kom att 

hantera sjukdomen. De kvinnor som klarade situationen bäst, hade en inställning om att 

behandlingarna var något övergående ont och att de tillslut skulle bli friska igen. 

 

Subjektiv kropp 

Den subjektiva kroppen beskrivs som ett säte för människans upplevelser och för 

identiteten. Genom våra sinnen skapar vi oss en bild av oss själva och den värld vi lever 

i. Om kroppen förändras, förändras människans upplevelse av sig själv och hennes 

tillgång till världen. En förändrad kropp leder till att självupplevelsen blir annorlunda, 

vilket kan leda till att andra också börjar behandla oss på ett annat sätt. Vår egen och 

andras uppfattning av kroppen är ofta avgörande för den sociala identiteten (Merleau-

Ponty, 1997). I samband med bröstcancersjukdomen förändras kvinnans individuella 

uppfattning om sin kropp och den sexuella lusten påverkas och avtar. Eftersom ens 
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självuppfattning påverkas av vad andra tycker, känner man sig skör när kroppen 

förändras på grund av cancersjukdomen och dess behandlingar. När en kvinna drabbas 

av bröstcancer äventyras den fysiska skönheten av sjukdomen och behandlingarna. 

Kroppen förändras både för kvinnan själv och andra, vilket leder till att sjukdomen blir 

ett hot mot den feminina identiteten och självbilden. Detta kan även påverka 

förhållandet till det motsatta könet (Lorraine, Sheppard & Sally Ely, 2008). Schaefer-

Schiumo och Atwood (2009) skriver att kvinnor i ett parförhållande oroar sig för att 

deras partner inte skall attraheras av dem längre när de drabbats av sjukdomen. Men det 

som partnern egentligen oroar sig över är risken att förlora kvinnan. Många kvinnor 

drabbas vid bröstcancer sjukdomen av sämre självkänsla, de känner sig mindre 

attraktiva och har en sämre kroppsuppfattning än friska kvinnor (Lorraine, et al., 2008). 

Resultaten från Landmark och Wahl (2002) överensstämmer med föregående studie då 

de också beskriver att förlust av den ena eller båda brösten kan leda till förändringar i 

kroppsuppfattningen och problem i relationen till andra människor. Om förlust av bröst 

resulterar i förändringar i kvinnans självbild så att hon ogillar eller blir oförmögen att 

tolerera sig själv kan kvinnligheten komma att påverkas. Det är inte ovanligt att de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna upplever att deras kropp har förrått och svikit dem 

genom att utveckla en dödlig cancertumör. Rädslan för att bli sviken igen av sin egen 

kropp kommer alltid att finnas där (Boehmke & Dickerson, 2006).  
 

Lidande   

Lidande är ett grundläggande begrepp som omfattar hela människans upplevelse av liv, 

hälsa och sjukdom i en fysisk, mental och andlig mening (Eriksson, 1994). Det är inte 

ovanligt att ett lidande uppstår i samband med sjukdomen och alla de behandlingar och 

undersökningar som ingår. Enligt Erikssons teori är motivet för allt omsorgsarbete att 

lindra patientens lidande oavsett vilken sorts lidande det är. Genom att ändra fokus från 

diagnos och symtom till att se hela människan kan dimensionen av vård förändras för 

att på bättre sätt lindra lidandet (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 

2004). Det finns tre olika sorters lidande enligt Eriksson (1994) vilka är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet symboliseras av de 

symtom och problem som följer i sjukdomens spår, det vill säga de fysiska symtomen. 

Vårdlidandet i sin tur är det lidande som patienten upplever till följd av vård och 

behandling eller brister i vården. Slutligen beskrivs livslidandet som något som berör 

hela människans liv och vår hållning till oss själva och vår verklighet, det 

uppmärksammas ofta i samband med att människan blir sjuk.  

 

En betydande del av det lidande som kvinnorna upplevde i undersökningen av Arman, 

et al. (2004) var förknippat med vården de fick. Denna vård saknade den känslomässiga 

omsorg och allmänna uppmärksamhet som de var i stort behov av. I undersökningen 

framkom även att kvinnorna kände sig kränkta i och med det paradigm som rådde inom 

sjukvården då man separerade kropp och själ, detta blev således ett vårdlidande för 

patienterna. Vårdlidandet upplevdes så starkt av kvinnorna i undersökningen att det 

ibland tog över lidandet från själva sjukdomen. Bröstcancer orsakar lidande hos kvinnor 

i alla stadier av livet eftersom det för tankarna till döden. Existentiella frågor väcks 

samtidigt som det utspelar sig en kamp för hur livet skall komma att bli (Arman, et al., 

2004). Även Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan komma att kränka den 

mänskliga värdigheten och möjligheten till nytt liv. Att få beskedet bröstcancer är svårt, 
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det leder ofta till känslor och tankar som oro, nedstämdhet samt overklighetskänslor, 

vilket skapar både ett sjukdoms- och livslidande (Cancerfonden, 2010).  

 

Livslidandet aktualiseras när kvinnan går från att ha varit fullt frisk till att behöva 

genomgå behandlingar, undersökningar och kontroller som är helt nya för henne. För 

yngre kvinnor blir det ett livslidande i form av att mensen upphör med huvudvärk, 

vallningar och sömnstörningar samt att de tidigt känner sig mycket äldre än vad de är. 

Många kvinnor klagar över ökad trötthet och nedsättningar i aktivitetsförmågan 

(Boehmke & Dickerson, 2006).   

 

Välbefinnande 

Välbefinnandet ett fenomenologiskt begrepp som utgår från personens livsvärld och 

uttrycker en känsla hos kvinnan. Till skillnad från friskhet och sundhet är det svårt för 

omgivningen att sätta upp objektiva kriterier på välbefinnande. Välbefinnandet har att 

göra med personens inre upplevelser och är därför unikt och personligt (Eriksson, 

1989). Välbefinnandet påverkas i och med att bröstcancerdiagnosen ställts. Känslan från 

att tidigare ha varit frisk till att nu vara sjuk förändras över en natt (Boehmke & 

Dickerson, 2006). Inom cancervården är det viktigt att öka insikten om människans egna 

upplevelser av sin sjukdom och vården, för att bättre förstå vilka faktorer som påverkar 

känslan av tillfredställelse och välbefinnande (Kovero & Tykkä, 2002). I studien av 

Landmark och Wahl (2002) beskrevs att en känslomässig obalans uppkom efter 

diagnosen och försvårade tacklingen av vardagsproblemen. Detta ledde till att 

välbefinnandet hos kvinnorna sjönk till en låg nivå. Kvinnorna i studien beskriver att 

deras välbefinnande skulle öka ifall deras liv kunde bli detsamma som innan 

sjukdomsdiagnosen och många försökte därför delta i aktiviteter som fick kropp och själ 

att må bra. Socialt stöd i form av närhet från familjen beskrevs ofta som viktigt samt 

verkade förhöja kvinnornas vilja att kämpa mot sjukdomen (Landmark & Wahl, 2002).     

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Årligen ställs tusentals bröstcancerdiagnoser vilket betyder att sjukdomen är den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor. Sjukdomen utgör ett stort problem eftersom den 

leder till stora förändringar i livsföringen och livsvärlden då den drabbade kvinnan 

tvingas omvärdera sitt livsmönster efter sjukdomens intensitet och grad. Om inte 

behoven av god omvårdnad tillgodoses finns risk för att självkänslan försämras eller att 

de hamnar i en känslomässig kris. Det är viktigt att belysa kvinnors upplevelser av att 

leva med bröstcancer, detta för att vi skall kunna ge den bästa vården både till kvinnan 

och hennes familj. Då vi snart är färdiga sjuksköterskor och med stor sannolikhet 

kommer möta bröstcancerdrabbade kvinnor under vårt yrkesverksamma liv, vill vi ha 

mer kunskap om hur kvinnorna påverkas av och upplever sjukdomen i den dagliga 

livsföringen. Vid mötet med en bröstcancerdrabbad kvinna är det viktigt med förståelse 

kring sjukdomen och de känslor den kan väcka.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.  
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METOD 

Eftersom vi valt att studera kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer använder 

vi oss av biografier. Detta är att föredra då biografier beskriver människors känslor och 

tankar kring en företeelse (Friberg, 2006) 

 

Urval 

 

För att hitta lämpliga biografier som svarade på vårt syfte letade vi i bibliotekskatalogen 

LIBRIS och sökte på orden ”bröstcancer” och ”sjukdomsbiografier”. Denna sökning 

gav oss ett antal träffar på stadsbiblioteket i Göteborg.  

 

Inklusionskriterierna var att biografierna skulle vara skrivna av bröstcancer drabbade 

kvinnor, kvinnorna skulle vara mellan 30-70 år gamla då de drabbades av sjukdomen 

samt att biografierna inte skulle vara äldre än från 90-talet. Våra exklusionskriterier var 

kvinnor som blivit vårdade utanför Sverige för sin bröstcancer samt kvinnor som inte 

opererat och avlägsnat något bröst.  

 

Av de böcker som fanns tillgängliga och passade in på kriterierna valde vi att läsa sex 

stycken. Den metod vi hade var att under en veckas tid läsa dessa sex biografier och 

sedan diskutera dem. Slutligen bestämde vi oss för fyra av dem som passade in bäst på 

vårt syfte och studerade dem mer ingående. Anledningen till att två böcker föll bort från 

vår studie var för att den ena boken var inriktad på den medicinska vården kring 

bröstcancer och den andra handlade om en kvinna som behandlats utomlands, vilket 

gjorde att de hamnade utanför våra inklusionskriterier. Vi tog även bort dessa två 

biografier då vi tyckte att den litteratur vi hade utgjorde tillräckligt underlag för vår 

studie.  

 

Kort beskrivning av inkluderade självbiografier 

Bara mitt bröst av Agneta Ullenius (1996). Bok 1.  

Journalisten Agnetas liv faller samman när hon får diagnosen bröstcancer. Boken är en 

ärlig och självutlämnande beskrivning om chockbeskedet och hennes kamp mot 

bröstcancern. Hon skildrar en vandring genom operation, stympning och plågsamma 

behandlingar samt ångest och emotionell kris.  

 

Enbröstad av Maria Grahn (2003). Bok 2.  

Sjuksköterskan Maria märker en dag i spegeln att ena bröstet ser annorlunda ut. Det 

visar sig vara en cancertumör. Av rädslan för sjukdomen väljer hon att avlägsna hela 

bröstet. Boken dokumenterar tiden från upptäckten av cancern fram till sensommaren 

året därpå, samt belyser hennes tankar kring det stympade bröstet och den förändrade 

livsvärlden.  

 

Boken jag saknade när jag fick bröstcancer av Ingegerd Wachtmeister (1997). Bok 3. 

För Ingegerd var det en chock att få cancerbeskedet. När denna chock lagt sig upptäckte 

hon en stor törst efter kunskap kring sin sjukdom. Boken är en sjukdomsbiografi som 
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skildrar hennes tankar och känslor samt ger läsaren information om den medicinska 

behandlingen och alternativa metoder.  

 

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

Bok 4. 

Den här boken skildrar livet efter det svåra beskedet bröstcancer. Boken är uppdelad i 

två delar: Annelies personliga berättelse samt en uppslagsdel med fakta kring 

sjukdomen. I boken belyser Anneli sin strid mot sjukdomen samt sin personliga berg 

och dalbana med recidiv och slutligen diagnosen kronisk bröstcancer. Anneli är 

övertygad om att viljan att leva och en positiv inställning är goda förutsättningar för att 

besegra sjukdomen.  
 

Analysmetod 

 

Den metod vi valt att utgå ifrån är en kvalitativ innehållsanalys som är bra att använda 

när man skall hantera stora mängder data (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008). 

Denna metod är användbar och kan användas vid tolkning av olika sorters texter inom 

olika forskningsnivåer. Vi har utgått ifrån induktiv ansats vilket innebär att vi ser på 

texterna med ett öppet sinne. Vid kvalitativ innehållsanalys ligger fokus på att 

identifiera likheter och skillnader i ett textinnehåll vilka kan uttryckas i kategorier och 

teman. Texten är en helhet som inte kan tolkas i olika delar utan som ett sammanhang. 

Det första vi gjorde var att läsa böckerna var för sig för att få en känsla av helheten i 

texten. Sedan satt vi tillsammans och identifierade meningsenheter vilket innebär ord, 

fraser och stycken som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Därefter 

kondenserades meningsenheterna för att göra texten kortare men ändå behålla det 

centrala innehållet. Enligt Lundman och Hällgren-Granheim (2008) används 

kondensering för att göra texten kortare och därmed mer lätthanterlig, denna metod 

används för att inget viktigt material skall försvinna. Efter det abstraherades den 

kondenserade texten så att innehållet lyftes. Abstraktionens giltighet bör kontrolleras 

mot meningsenheterna och den kondenserande texten. Under abstraheringen kodas och 

grupperas de kondenserade meningsenheterna så det manifesta innehållet träde fram.  

Koderna gör det lättare att se innehållet i texten. Koder som har ett liknande innehåll 

delas upp under olika kategorier. Slutligen formulerade vi kategorier och subkategori, 

där det manifesta innehållet i texten framgick. En kategori utgörs av flera koder som har 

ett liknande innehåll. Innehållet i en kategori skall vara närbesläktat och skilja sig från 

innehållet i andra kategorier (Lundman & Hällgren-Granheim, 2008).   

 

 

Tabell 1: Exempel på abstraktionsprocessen  

Meningsbärande enhet 

 

        Subkategori             Kategori 

”Jag vill inte påstå att jag 

ser framemot döden med 

spänning och tillförsikt, 

fast nästintill. Men jag vill 

inte dö innan jag har levt! 

 

 

Existentiella frågor 

och meningen med 

livet 
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Jag vill inte lämna livet så 

länge jag står mitt uppe i 

det” 

 

 

 

 

 

Att både ifråga- och 

värdesätta livet 

 

 

 

”För många kvinnor blir 

cancerdiagnosen 

inledningen till en djupare 

livskris där hela tillvaron 

omprövas. Där alla gamla 

sanningar omvärderas och 

där familj, vänner, jobb, 

hela livet ifrågasätts” 

 

 

Att befinna sig i en 

emotionell livskris 

 ”Om man tänker efter är 

det egentligen rätt 

märkligt att en liten mjuk 

knöl, inte större än en 

valnöt och inte ens öm, 

kan vända upp och ner på 

resten av livet så att döden 

som förr var längst där 

borta i periferin plötsligt 

befinner sig allra närmast 

och överskuggar allting 

annat” 

 

 

Svårighet till 

acceptans när man 

befinner sig i ett 

overklighetstillstånd 

 

  

Etiska överväganden  

Vi använder biografier som är publicerade, därför behöver vi inte ha några etiska 

tillstånd eftersom kvinnorna själva skrivit böckerna och gått med på att de skall 

publiceras för allmänheten. Vi har granskat biografierna utan förutfattade meningar och 

försökt få med de känslor som författarna vill förmedla. Men trots att vi inte behöver 

några etiska tillstånd har vi granskat de forskningsetiska kraven som kommer till uttryck 

i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Helsingforsdeklarationen. Vi har 

även utgått från följande fyra etiska principer: principen om autonomi, principen om att 

göra gott, principen om att inte skada samt principen om rättvisa (Vård i Norden, 2003).  

RESULTAT 

Tabell 2: Översikt av resultatet 

Kategori Subkategori 

 

 

Livsvärlds förändringar 

Att kastas mellan hopp och 

uppgivenhet  
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Att leva i förändring 

Livsvärlds förändringar 

Bröstcancerbeskedet upplevdes av samtliga kvinnor som skrämmande och skräckfyllt 

och något som de inte kunde kontrollera. De skrev även att livsvärlden och självbilden 

 

Att leva i förändring 
 

Att leva i skuld och vara 

sviken av kroppen  

 

Att leva i annorlundahet  

Att lära sig leva annorlunda 

 

Ha stöd av omgivningen 

 

Stöd av närstående och 

vårdpersonal 

 

Att förhålla sig till andras 

oförståelse 

 

 

 

Att leva i en förändrad kropp 
 

 

En känsla av att vara 

okvinnlig 

Sorg efter förändring då 

kroppen utvecklat något ont 

Att känna en avundsjuka mot 

andra kvinnors friska kroppar  

 

Att värdera livet 
 

Existentiella frågor och 

meningen med livet 

 

Att befinna sig i en emotionell 

livskris 

Svårighet till acceptans när 

man befinner sig i ett 

overklighetstillstånd 



 11 

påverkades på ett negativt sätt efter att de fått beskedet om bröstcancern. Andersson 

(2004) upplevde sig inte vara sitt gamla jag längre, jaget trädde in i en annan dimension 

och det skedde ett överlämnande av ansvaret som att hon sjönk ner i ansvarslöshet. Hon 

skrev att det uppstod en kamp i hennes inre mellan livsviljan och dödslängtan. Dock 

uppfattade samtliga sig som annorlunda efter bröstcancerbeskedet, de kände sig inte 

som alla andra. Wachtmeister (1997) hade en känsla av att leva i overklighet och det 

kändes som att hon inte levde och deltog i samma livsvärld som människorna omkring 

henne. Alla kvinnorna skrev att de upplevde ett tillstånd där kropp och själ var försatta i 

ett beredskapstillstånd med skärpt iakttagelseförmåga. Kroppen var ständigt på helspänn 

och den tedde sig inte normalt, sinnena var överaktiverade och de blev känsliga för 

olika intryck. De skrev vidare att de på grund av det spända tillståndet och de 

överaktiverade sinnena kände sig trötta och lättirriterade. För samtliga började ett nytt 

kapitel i livet efter cancerbeskedet. Kvinnorna kände sig fortfarande som samma 

människor med likadana tankar och värderingar som innan sjukdomen, men de 

prioriterade nu annorlunda och värdesatte andra saker i livet. 

 

”Även om jag vet att någon gång skall jag dö, så lever jag inte som om varje dag vore 

min sista. Kan man det? Finns det någon människa som orkar det?” (Bok, 2 s. 46).  

 

Vidare skrev Andersson (2004) att sorgen var en viktig del av bearbetningsprocessen 

och att den inre sorgen behövde komma fram innan hon kunde gå vidare i livet. 

Dessutom kämpade Andersson (2004), Ullenius (1996) och Wachtmeister (1997) för att 

leva ett vanligt liv och de hade en önskan om att tränga undan sjukdomen ur 

vardagslivet, trots att olika faktorer ständigt påminde om sjukdomen. För alla kvinnorna 

var det viktigt att tänka positivt och inte börja tänka på de människor som inte klarat sig 

genom sjukdomen. Det var också vanligt att de funderade mycket kring meningen med 

livet och varför de drabbats av bröstcancersjukdomen. De såg sjukdomen som en 

prövning som förhoppningsvis skulle få de starkare. De uttryckte vidare att när de inte 

var ledsna och bittra kunde de känna ett lugn och en tacksamhet för att sjukdomen 

öppnat deras sinnen gentemot världen och livet. De skrev även att de efter sjukdomen 

såg livet på ett enklare sätt.  

 

”Livet är som en påse – tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. 

Det är klart att jag hellre skulle ha valt någonting lindrigare som svar på livets gåta, 

men när jag nu har drabbats av cancer är det väl bäst att försöka se någon mening med 

det” (Bok 1, s 183).  

Att kastas mellan hopp och uppgivenhet  

Samtliga kvinnor upplevde att det som var jobbigast med sjukdomsupplevelsen inte var 

de fysiska ärr sjukdomen åsamkade utan istället de psykiska såren som dröjde sig kvar 

länge och var svårläkta. De upplevde att de blev mer paranoida och vaksamma på sina 

kroppar och dess signaler än tidigare. Såväl Andersson (2004) som Ullenius (1996) och 

Wachtmeister (1997) började kontrollera sina bröst bättre efter sjukdomen något de 

ångrade att de inte gjort tidigare i livet. De kände att om de hade varit mer 

uppmärksamma på sina kroppssignaler hade cancern kunnat upptäckas i ett tidigare 

skede. De anklagade och beskyllde sig själva för det som inträffat. När de påbörjat sin 

behandling skrev de att känslorna förändrades, samtidigt som det var jobbigt och 

påfrestande för kroppen uppkom också positiva tankar då de hoppades och hade en 
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önskan om att behandlingen förr eller senare skulle leda till förbättring. Andersson 

(2004) och Ullenius (1996) skrev dessutom att de upplevde sig som försvarslösa och 

utlämnade samt även märkta efter behandlingarna. En känsla av att vara mindervärdig 

och defekt infann sig. Trots denna skrämmande tanke uttryckte de att de var beredda att 

slåss mot cancern med alla tänkbara medel. Tydliga tecken på uppgivenhet framkom 

hos samtliga kvinnor när tankar om återfall av sjukdomen uppstod. Därför hade de svårt 

att känna lycka då risken för återfall alltid fanns. Eftersom de kämpade mot oron för 

återfall var det svårt för de att lägga sjukdomen bakom sig och därför kunde de inte 

koncentrera sig fullt ut på att få själen att återhämta sig och bli hel med kroppen. De 

skrev vidare att för dem blev det viktigt att glädja sig åt livet och leva det för stunden, 

det var viktigt att hålla modet uppe och få ut det viktigaste och mesta av livet. När 

sjukdomen blev hanterbar tändes ett hopp. 

 

Att leva i skuld och vara sviken av kroppen  

Alla kvinnorna upplevde att det var lätt att skulbelägga sig själva som orsak till 

sjukdomen. De beskrev vidare att det var viktigt för de att söka information efter 

möjliga orsaker till sjukdomen. De fann då att det fanns både ärftliga och förvärvade 

skäl till att de drabbats. De skrev att cancern kändes som ett bakslag samt en känsla av 

att kroppen svikit dem. Andersson (2004) uttryckte en känsla av att ha blivit anfallen i 

ryggen samt lurad utan att ha haft någon chans att försvara sig, hon upplevde detta som 

ett orättvist svek. Ullenius (1996) och Wachtmeister (1997) skrev att sättet de visade sig 

utåt på var som att sätta på sig ett osynligt skal, de var inte sig själva. De skrev vidare 

att cancern hela tiden fanns i deras tankar, men att de inte ville visa det för allmänheten. 

Andersson (2004) skrev att hon fick återfall av bröstcancern och att detta upplevdes som 

ett stort bakslag. Det upplevdes som att gå igenom en skärseld och något som ingen 

människa skulle behöva genomlida. Det behövdes mycket energi för att upparbeta den 

psykiska kraft som behövdes för att ta sig igenom sjukdomen. Samtliga kvinnor skrev 

att den största skräcken var att bli sängliggande samt att sjukdomen sakta men säkert 

skulle ta över deras liv. Deras tankar kring sjukdomar i allmänhet ändrades när de själva 

blev drabbade och de förstod då att livshotande sjukdomar var vanligare än vad de trott. 

 

Att leva i annorlundahet   

För samtliga kvinnor förändrades kroppens funktion efter operationen och dem var inte 

längre fria att göra de vardagliga saker de tidigare kunnat genomföra utan att behöva 

tänka efter. Vidare skrev de att bröstcancern blev en förändring som kom att finnas och 

påverka de under hela livstiden. Andersson (2004), Grahn (2003) och Wachtmeister 

(1997) upplevde cancern som något smutsigt som satt sig på deras kroppar och som inte 

ville försvinna. 

 

”Kan man bli ren när man har cancer? Kan man duscha bort cancer?”(Bok 3, s42).  

 

Alla kvinnorna tyckte att cancerbeskedet var svårast att få i början då allt var nytt, 

osäkert och skrämmande, även det välbekanta kändes hotfullt. Vidare skrev de att det 

var inom dem som det onda fanns, därför kunde de inte känna sig trygga någonstans, 

inte ens i sitt eget hem. Deras tillvaro och upplevelse av omvärlden var annorlunda trots 

att allt såg likadant ut som innan. Dessutom uttryckte Andersson (2004) och Ullenius 
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(1996) en rädsla för vad deras familj och vänner skulle komma att tycka om dem när de 

fått reda på cancersjukdomen. Tillvaron blev osäker och skör och de hamnade i ett 

tillstånd där varje steg de tog behövde beaktas med försiktighet, då varje litet kliv kunde 

leda till att de gick sönder. Så länge kvinnorna kände stöd och närhet från närstående, 

kunde de klara dagarna relativt bra men när ensamheten infann sig kom även smärtan 

och ångesten (Andersson, 2004; Grahn, 2003; Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997). 

Wachtmeister (1997) belyste att utåt sett kunde många av de känslor som fanns 

inombords döljas, medan det på insidan rådde kaos.  

 

”På något sätt existerade jag inte längre som person. Jag var inte” (Bok 3, s58).  

 

Samtliga kvinnor upplevde att de kände sig sköra inombords och för att kompensera 

detta var det viktigt att skalet utåt såg så bra ut som möjligt. Denna ansträngning att 

bygga upp ett falskt yttre upplevdes som mycket påfrestande för samtliga då de kände 

sig eländiga och trötta. De upplevde att andra människor kunde se att de var 

cancerpatienter samt att de förvånades över att folk inte stirrade på dem. De tyckte att 

det tydligt borde synas att de inte var som andra, då de hade cancer. De hade en känsla 

av att vara märkta samt att de inte passade in i gemenskapen bland friska människor 

(Andersson, 2004; Grahn, 2003; Ullenius, 1996; Wachtmeister, 1997).  

 

”Det var en märklig känsla. Jag var som i en bur av glas, inne i en stor ostkupa. Jag 

fanns där men fanns där ändå inte. Jag tillhörde inte. Jag var inte som de andra”(Bok 

3, s100). 

 

Att lära sig leva annorlunda 

Alla kvinnorna skrev att de efter ett tag blev vana vid livet som cancerpatienter och 

nästan kunde sakna sjukhuset som kändes tryggt och säkert. Vidare skrev de att steget 

från att vara cancerpatient till överlevande skedde ganska abrupt då de varit beroende av 

andra för att klara sin överlevnad. Dessutom skrev de att det nya livet som cancerpatient 

blivit en del av personligheten och att de nu kände sig utelämnade och ensamma när 

behandlingarna avslutats.  

 

”Visst är det en befrielse att slippa de förhatliga cellgifterna, men likväl känns det som 

om en navelsträng har klippts av. Eller som om jag har slängts ut på öppet hav utan 

flytväst med åder om att simma i land” (Bok 1, s 185).  

 

Efter att samtliga kvinnor fått bröstcancerbeskedet förändrades livsvärlden och livet 

blev inte detsamma. Vidare beskrev de att hoppet var en viktig del i återhämtningen. 

Wachtmeister (1997) skrev att det som fick henne att klara av den dystra perioden var 

att försöka komma ihåg att den känsla hon hade då inte skulle bestå för evigt och hon 

försökte blicka framåt mot den dagen hon skulle bli frisk. Sjukdomen resulterade i att 

samtliga kvinnor fick ompröva tillvaron när det gällde relationer och karriär. De 

upplevde att de efter sjukdomen kände sig själva bättre, vilka mål de hade med livet, hur 

de ville leva och vad som hade störst betydelse. De uttryckte vidare att små saker blev 

oviktiga och att de inte längre la vikt vid obetydliga saker i livet. De hade förlorat en 

kroppsdel utan att förlora sig själva på vägen, denna svåra resa hade gjort de starkare 

och mer medvetna om sina möjligheter och val i livet.  Ullenius (1996) och Andersson 
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(2004) beskrev även att det inom dem vuxit fram känslor som styrka, mod och till deras 

egen förundran livsglädje i samband med sjukdomen.  

 

”Vi kanske kommer ur pärsen med en klarare självuppfattning, med en genuin 

tacksamhet över att vara vid liv, och vi kanske har utrustats med en inre styrka att 

hantera kommande livskriser”. ( Bok 1, s201).  

 

Ha stöd av omgivningen 

Stöd av närstående och vårdpersonal  

Samtliga kvinnor skrev att det var viktigt att ha personer i deras närhet som kunde stötta 

och skapa trygghet när det blev jobbigt under sjukdomen. De skrev vidare att det var 

viktigt att ha någon att dela sina tankar med. För Grahn (2003) var inte den största 

rädslan döden, utan ensamheten. Alla kvinnorna skrev att bemötandet från vårdpersonal 

var av stor betydelse. Ullenius (1996) skrev om hur det kändes när hon kunde dela sina 

känslor och upplevelser med vårdpersonalen. Författaren upplevde det som en lättnad 

och uttryckte det som att en tyngd släppt från hennes bröst. Wachtmeister (1997) tyckte 

det var skönt att ha någon som fanns där och lyssnade på allt hon hade att säga, utan att 

avbryta och vifta bort hennes skräck och oro.  

 

"Ååå jag vill krama henne och storgråta. Men jag sitter kvar, stel i hela kroppen och 

bara piper” (Bok 3, s 29).  

 

Samtliga kvinnor skrev att stödet och all omsorg de fick från familj, vänner och bekanta 

fick de att orka fortsätta kämpa och mäkta med vardagen, de närstående blev som ett 

skyddsnät. Det behövde inte vara några stora insatser, det räckte med en kram, en 

handtryckning eller några uppmuntrande ord. Andersson (2004) beskrev detta stöd som 

en obeskrivlig känsla av värme och livskraft som fick henne att orka kämpa vidare. 

Dessutom skrev alla kvinnorna att det var skönt att vännerna fanns till hands och 

lyssnade på allt från vardagsbesvär till det som rörde sjukdomen samt att vännerna 

hjälpte till att reda ut och bearbeta tankar och teorier. De skrev vidare att de starka 

vänskapsbanden skapade en varm våg av omsorg och styrka som hjälpte dem att klara 

sig genom den svåraste tiden, det blev som en slags terapi. Det som tidigare varit så 

skrämmande och osäkert för kvinnorna sågs nu utifrån en mildare synvinkel. Det 

framkom också hur skönt det kändes att träffa någon som gått igenom exakt samma 

sjukdom och behandling och överlevt. Detta var något kvinnorna kunde relatera till då 

de hade sjukdomen gemensamt vilket var en viktig del i den mentala bearbetningen. 

Förutom detta uttryckte samtliga att det var viktigt med en bra relation till 

vårdpersonalen eftersom detta fick de att känna ett lugn samt en tro om att alla arbetade 

mot samma mål och var där för deras skull, för att göra de friska. Detta fick samtliga att 

känna sig speciella och inte som någon i mängden. Dessutom är det viktigt att ha 

kontinuitet i vårdandet under hela behandlingstiden. De uttryckte vidare att det var svårt 

nog att vara ensamma med sin sjukdom och att inte få träffa samma vårdpersonal 

skapade otrygghet och lidande, kontinuiteten skapade en känsla av samhörighet. De 

skrev att det var viktigt att vårdpersonalen visade sig hängivna till de och deras sjukdom 

samt att de var engagerade och empatiska. Det var viktigt att sjuksköterskan såg och 

pratade med de som jämlika individer och respekterade deras individuella åsikter.  

 



 15 

Att förhålla sig till andras oförståelse 

Samtliga kvinnor skrev att det var betydelsefullt för dem att inte skämmas över sin 

sjukdom och att det var viktigt att kunna tala om för andra att de hade bröstcancer. 

Vidare skrev de att det var svårt att vara öppen med sin sjukdom. De ville gärna dölja 

sjukdomen då det var vanligt med till exempel konstiga reaktioner från andra 

människor, rädsla för intimitet och hotad integritet. Men trots dessa skrämmande tankar 

och känslor tyckte de ändå att det var otänkbart att dölja sjukdomen. Vidare skrev de att 

det var betungande att genomgå en sådan här sjukdom utan att ventilera sig och ha 

någon att diskutera sina känslor med. Ullenius (1996) och Wachtmeister (1997) skrev 

att de i början ständigt var på sin vakt och analyserade folks beteenden och var beredda 

på att de skulle reagera konstigt när de fick reda på sjukdomen. De uttryckte att det var 

kränkande när vårdpersonalen inte riktigt visste vad de hade gått igenom samt vad de 

hade för sjukdom. Dessutom kände sig Ullenius och Wachtmeister sig oviktiga och som 

en i mängden.  

 

För alla kvinnorna var själva sjukdomen det som tog över hela medvetandet och det var 

då oförståeligt för dem att vårdpersonalen inte förstod intensiteten i deras 

sjukdomsproblematik. Däremot skrev de att de uppskattade att få beröm från 

sjukvårdspersonalen då de genomgått och klarat behandlingarna bra, detta kändes som 

en stor vinst och samtliga kände att deras ansträngningar uppmärksammats och gett 

resultat. Dessutom upplevde de det som påfrestande och irriterande när människor i 

deras omgivning ignorerade att de var sjuka. Det uppfattades av kvinnorna som att de 

levde i en låtsasvärld där deras livsvärld inte existerade samt att de inbillade sig allt som 

hade med sjukdomen att göra.  

 

Att leva i en förändrad kropp  

En känsla av att vara okvinnlig 

 

Samtliga kvinnor uttryckte att de kände en ilska inför att bli stympade och enbröstade 

och det väcktes en motståndsvilja inom de. Såväl Andersson (2004) som Ullenius 

(1996) och Wachtmeister (1997) skrev att tanken på att bli av med ett av sina två bröst 

skrämde dem, då de kände att en del av deras kvinnlighet försvann. Vidare beskrev 

samtliga kvinnor att de var oroliga för hur kroppen skulle se ut efter operationen och hur 

andra skulle komma att reagera på det stympade bröstet. De skrev vidare att de inte 

vågade visa sig nakna då de kände att den urholkade självkänslan blottades. Dessutom 

skrev Grahn (2003) att hon var i behov av att veta att det bortopererade bröstet 

behandlades väl och inte enbart sågs som ett preparat. Hon skrev vidare att de helst 

skulle vilja ta farväl av bröstet innan det togs ur kroppen då detta skulle skänka henne 

stor tröst.  

 

”Lägga det fint på ett vackert underlag i en liten, liten kista. Gå med den till 

kyrkogården där en liten, mycket liten, grav är iordningställd. Så skulle jag sänka ner 

den, skotta över jord, tror jag, känna frid. Så kunde det ligga där och vänta tills resten 

kommer” (Bok 2, s26).  
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Alla kvinnorna skrev att de upplevde en oro över vad deras partner skulle tycka och 

tänka om dem och att det förändrade utseendet skulle komma att påverka deras intima 

känslor gentemot varandra. Exempelvis skrev Andersson (2004) om en situation då hon 

skulle klä upp sig för första gången efter operationen och behandlingarna, hon kände att 

kroppen var förändrad. Detta beskrev hon som en svår och påfrestande upplevelse då 

hon ville att brösten skulle se lika stora ut i den tajta klänningen, hon blev då tvungen 

att fylla ut det sjuka bröstet med extra bomull.  

 

” Istället för en ung och yppig liten donna med geting midja såg jag verkligheten alltför 

tydligt. Denna getingmidja var utbytt mot en svullen humla med peruken lite lagom på 

sned och en tutte längre ner än den andra”(Bok 4, s50).  

 

Alla kvinnor skrev att bröstcancer var ångestladdat, då det inte bara utgjorde ett hot mot 

kvinnans liv utan även identiteten. De belyste att bröstet var en symbol för det kvinnliga 

och feminina och att det sexuella uttrycktes genom det. Bröstet var en symbol för 

samliv och moderskap, något som ingen av kvinnorna ville bli ifråntagna. De beskrev 

dessutom en känsla av att inte vilja titta på det opererade bröstet, då de inte orkade 

hantera och bearbeta det eftersom tankarna på cancer tog över hela deras medvetande. 

Trots att de försökte att inte tänka på det förlorade bröstet och den eventuellt kommande 

rekonstruktionen påmindes de ständigt av såret på grund av smärtan. De kände inte 

längre igen sina kroppar och tyckte det var skrämmande med förändringarna.  

 

Sorg efter förändring då kroppen utvecklat något ont 

Alla kvinnorna skrev att de efter operationen drabbades av depression och självömkan. 

Självömkan för att ha drabbats av cancer och förlorat en del av sin kvinnlighet. Vidare 

skrev de att den förlorade kvinnligheten och depressionen ledde till minskad 

samhörighet med partnern då kroppen var i ett läkningstillstånd. De skrev också att den 

förändrade kroppen och sinnesstämningen ledde till minskad sexuell lust då de inte 

upplevde sin kropp som attraktiv. Andersson (2004) och Ullenius (1996) uttryckte att 

trots att deras partner försäkrade dem om att de var lika vackra och attraktiva som innan 

bröstcancern, kunde de inte ta till sig detta, då de såg det opererade bröstet som 

frånstötande. Ullenius (1996) skrev att hon skulle kunna accepterat och levt med 

kosmetiska brister, men inte med ett stympat bröst och därför valde hon rekonstruktion 

av bröstet. Alla kvinnorna skrev också att de fick undvika många vardagliga sysslor 

som exempelvis dusch, då det blev mer krävande och skrämmande efter operationen. De 

skrev vidare att dessa aktiviteter undveks så långt det gick, för att dem skulle slippa se 

och ta på det förändrade bröstet.  

 

”Som en sorg över ett dödsfall, mitt högra brösts frånfälle” (Bok 1, s91). 

 

Förutom detta upplevde samtliga kvinnor en sorg över att kroppen utvecklat något ont, 

utan deras vetskap och att de inte kände sig hela och friska längre. Sorgen förstärktes nu 

när bröstet blivit förändrat genom kirurgiska ingrepp. De skrev vidare att de inte längre 

kände att de kunde lita på sin kropp, då den svikit dem. Bland annat resonerade Ullenius 

(1996) att har det väl hänt en gång, varför skulle det då inte kunna inträffa igen att 

kroppen utvecklar en farlig cancertumör. Andersson (2004), Ullenius (1996) och 

Wachtmeister (1997) upplevde också att när humöret och självkänslan var i botten var 
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det svårt att möta sin spegelbild och de kände sig då ännu mer eländiga. De skrev vidare 

att de dagar de kände sig starkare störde utseendet de inte lika mycket.  

Att känna en avundsjuka mot andra kvinnors friska kroppar  

Såväl Andersson (2004) som Ullenius (1996) och Wachtmeister (1997) beskrev att 

avundsjuka var något som drabbade dem då de såg friska kvinnor som var som de själva 

varit innan sjukdomen bröt ut och förändrade deras självbild. De upplevde att friska 

människor tog sin hälsa för givet och en avundsjuka byggdes upp inom de. Vidare skrev 

de att de inte kunde förstå hur friska människor kunde klaga på det vardagliga ”tråkiga” 

livet de hade. De skrev också om en ny företeelse, nämligen avundsjuka mot andra 

kvinnors kroppar som också kunde riktas mot goda vänner.   

 

Alla kvinnorna beskrev att de innan diagnosen var väldigt måna om sitt utseende. Efter 

sjukdomsbeskedet var det inte kroppsidealen som styrde vardagen längre, utan de 

resonerade som så att de hellre vägde lite mer och tappade allt sitt hår om de fick en 

chans att behålla sitt liv. De skrev vidare att när något så omvälvande och dramatiskt 

som bröstcancer drabbade dem var det helt oväsentligt att tänka på det yttre när det inre 

var sjukt. Såväl Andersson (2004), Grahn (2003) och Wachtmeister (1997) skrev att de 

ett tag efter borttagandet av bröstet inte längre brydde sig om att dölja sin förändrade 

kropp, bara för att det inte var förenat med dagens norm. De uttryckte att de helt enkelt 

inte brydde sig om att gå enbröstade. Avundsjukan gentemot friska kvinnor klingade av 

när viljan att leva blev starkare.   

 

Att värdera livet 

Existentiella frågor och meningen med livet 

Alla kvinnorna skrev att ordet cancer var ångestladdat, skräckfyllt och förde tankarna 

till smärta och död. Döden som tidigare varit långt borta i periferin blev plötsligt 

påtaglig och kom närmare i tid för samtliga. Dessutom beskrev de hur existentiella 

frågor ställdes och att meningen med livet tog en ny riktning. Ullenius (1996) och 

Andersson (2004) uttryckte i efterhand att anledningen till att de funderade mycket på 

döden var en slags bearbetning för att driva bort sin egen rädsla. De försonades därefter 

med dödstanken och försökte se döden som ett äventyr där svaret på många livsfrågor 

skulle besvaras och få en mening. Dock skrev alla kvinnorna att det inte var själva 

döden som skrämde dem utan tanken på att inte hinna leva sitt liv och uppnå de mål de 

planerat. För samtliga varvades självömkan med hopplöshet och sviktande framtidstro 

genom hela sjukdomsperioden. De belyste också att deras syn på livet hade förändrats 

sedan sjukdomsbeskedet och att de nu värdesatte livet på ett annorlunda sätt med större 

tacksamhet för vardagen samt att de fortfarande levde.  

 

”Jag vill inte påstå att jag ser framemot döden med spänning och tillförsikt, fast 

nästintill. Men jag vill inte dö innan jag har levt! Jag vill inte lämna livet så länge jag 

står mitt uppe i det” (Bok 1, s 44).  

 

Att befinna sig i en emotionell livskris 

I samtliga biografierna togs det upp att situationen då man fick diagnosen påverkade 

kroppen och försatte dem i ett tillstånd av spänning och stress. Logiska beslut kunde 
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vara svåra att fatta och samtliga tyckte att det kunde vara skönt att ha någon som hjälpte 

dem. De upplevde att bröstcancern blev en personlig livskris och de kände sig som de 

ensammaste människorna i världen, då ingen annan tycktes förstå den ångest och rädsla 

som sjukdomen förde med sig. Wachtmeister (1997) beskrev detta som att varken familj 

eller sjukvårdspersonal förstod vilka tankar och känslor som for genom huvudet. 

Cancerbeskedet kändes som en överrumplande och oförklarlig dödsdom trots att 

samtliga kände sig lika friska som innan diagnosen ställdes. Ordet cancer skrämde dem 

eftersom det var förknippat med lidande och död och det upplevdes som ofattbart att de 

själva fått diagnosen. För samtliga kvinnor blev det en chock när de fick veta att de 

drabbats av bröstcancersjukdomen. Denna känsla ledde till många tankar om livet och 

framtiden, men även det liv som varit. Livet fick ett annat perspektiv och allt 

omvärderades. 

 

”För många kvinnor blir cancerdiagnosen inledningen till en djupare livskris där hela 

tillvaron omprövas. Där alla gamla sanningar omvärderas och där familj, vänner, jobb, 

hela livet ifrågasätts” (Bok 3, s179).   

 

Alla kvinnorna upplevde sig emotionella och de hade svårt att hantera sina känslor. 

Vidare skrev de att tröst och närhet var något som hjälpte samt att deras behov av 

medmänsklig kontakt ökade. Vidare skrev de att deras sinnesstämning pendlade från 

dag till dag. Ena dagen var de hoppfulla inför framtiden och var tacksamma för den nya 

livssyn de fått, för att sedan nästa dag känna att de befann sig i ett ovädersmoln med 

känslan av att vara deppiga och inte ha någonting positivt att se fram emot. Andersson 

(2004), Ullenius (1996) och Wachtmeister (1997) upplevde dessutom att bröstcancern 

ledde till en splittrad självkänsla, där de kunde se sig själv som frisk utåt men samtidigt 

veta inom sig att hon har en dödlig sjukdom. Samtliga tyckte att detta tillstånd kändes 

overkligt och det var svårt för dem att veta vad som var jaget. Vidare skrev de att de 

upplevde en känsla av mindervärdeskomplex då de på grund av behandlingarna inte 

kunde delta i sociala sammanhang. De fortsatte skriva att dessa känslor av 

mindervärdighet med tiden bleknade bort och istället ersattes av en stolthet för att ha 

klarat av dessa svåra undersökningar och behandlingar, vilket var skrämmande. Alla 

kvinnorna skrev att de ville hitta tillbaka till sitt gamla jag och få ordning på sin tillvaro 

igen, trots ett ständigt cancerhot. 

 

Svårighet till acceptans när man befinner sig i ett overklighetstillstånd 

Alla kvinnorna uttryckte i sina biografier att det var väldigt svårt att acceptera 

bröstcancersjukdomen som kändes overklig. Orsaken skrev de berodde på den oändliga 

trötthet som uppstod, reaktioner över småsaker, bottenlös sorg, kort minne på grund av 

stress, håglöshet och försjunkenhet i de egna tankarna. Dessutom uppkom tankar som, 

varför detta hände mig, varför har just jag drabbats, vad har jag gjort för att förtjäna 

detta. Dessa tankar ledde till hopplöshetskänslor. Andersson (2004), Ullenius (1996) 

och Wachtmeister (1997) beskrev att de skuldbelagde sig själva efter diagnosen. 

Dessutom beskrev Ullenius (1996) att hennes livsglädje och livslust försvann i samband 

med diagnosbeskedet, då hon alltid tagit hand om sin kropp, ätit rätt och motionerat 

regelbundet men ändå drabbats av sjukdomen. 
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”Om man tänker efter är det egentligen rätt märkligt att en liten mjuk knöl, inte större 

än en valnöt och inte ens öm, kan vända upp och ner på resten av livet så att döden som 

förr var längst där borta i periferin plötsligt befinner sig allra närmast och överskuggar 

allting annat”. (Bok 1, s14).  

 

Andersson (2004) beskrev det som att hon stod utanför sin kropp iakttagande, medan 

den fysiska kroppen var ett ställföreträdande jag, det vill säga att kroppen inte var ett 

med själen. Hon uttryckte vidare en overklig men ändå rätt så behaglig känsla av att 

själv slippa hantera vardagen och kunna vara i fred med sin rädsla för att lättare hantera 

den. Ullenius (1996) uttryckte att om hon satte ord på sjukdomen, skulle den bli mer 

verklig. Under vistelsen på sjukhuset kändes allt påtagligt och overkligt och samtliga 

kvinnor kände en vilja av att komma därifrån ut till det normala livet, där allt kunde bli 

som vanligt igen.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
Den metod vi valde att utgå ifrån i vårt arbete var att tolka biografier utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2004). Den 

kvalitativa innehållsanalysen tyckte vi var bra att använda för att identifiera likheter och 

skillnader i biografierna, för att sedan uttrycka dessa i kategorier och subkategorier för 

att slutligen sätta ihop dem till en sammanhängande text.  

 

Datainsamlingen gick ut på att vi började läsa de fyra biografierna var för sig, för att 

sedan träffas för att diskutera och analysera biografierna tillsammans. Vi tyckte det var 

bra att gå igenom biografierna var för sig i lugn och ro första gången, för att få sig en 

uppfattning om vad böckerna handlade om. Detta bidrog till att vi blev mer insatta i 

materialet och kunde diskutera bättre med varandra. När vi gjorde analysen över vad 

som skulle finnas med i resultatet var vi överens. Det uppstod inga konflikter eller 

meningsskiljaktigheter utan vi hade samma tankar och idéer över vad undersökningen 

skulle handla om. Då vi kom fram till samma resultat anser vi att vår undersökning har 

hög reliabilitet. Enligt Thurèn (2007) har en undersökning hög reliabilitet om flera 

personer har använt sig av samma metod och kommit fram till samma resultat. 

Analysförfarandet var i början komplicerat att förstå. Vi läste i ett kapitel av Lundman 

och Hällgren-Granheim (2008) om tillvägagångssättet, men det var helt nytt och det tog 

tid för oss att sätta sig in i processen. Då vi hade mycket material att utgå ifrån var det 

mycket att sätta sig in i och det tog lång tid att formulera kategorier och subkategorier. 

Anledningen till att vi valde att granska biografier och inte vetenskapliga artiklar i 

resultatet, var för att vi ville studera kvinnornas egna upplevelser av sjukdomen 

bröstcancer och inte något färdigt resultat från en artikel som någon annan skrivit. Vi 

upplever att biografier är en mer pålitlig källa, då ingen utomstående kan ha tolkat och 

värderat texten. Genom att studera biografier kommer man närmare originalkällan och 

man får en känsla av att komma nära kvinnans subjektiva tankar och känslor. Vi 

upplever att vi kunde sätta oss in i deras situation och det blev mer påtagligt och 

betydelsefullt för oss. Detta var en lämplig metod eftersom syftet med arbetet var att 

belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, vilket vi tycker framkom 
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tydligt i biografierna. Krippendorff (2004) definierar kvalitativ innehållsanalys som en 

metod där man kan leva sig in i en annan människas livsvärld, men ändå hålla sig 

objektiv när man studerar biografin.  

 

Nackdelen med att använda sig av biografier var att det fanns alldeles för mycket 

information och subjektiva känslor hos författarna. Det tog aldrig slut och att 

sammanställa biografierna till ett resultat tog väldigt lång tid. Detta upptäckte vi sent i 

skrivprocessen och det blev i slutet knappt med tid. Vi är båda överens om att vi skulle 

använda oss av samma metod med biografier som informationskälla nästa gång, men 

med färre böcker. Vi tycker att texterna vi valt speglade det syfte vi hade med arbetet. 

Enligt Krippendorff (2004) är innehållsanalysen ett bra verktyg som ger forskaren nya 

insikter och förstärker forskarens förståelse för specifika fenomen och detta passar 

utmärkt då personliga upplevelser skall belysas. Det positiva med att granska 

vetenskapliga artiklar är att man får ta del av många fler kvinnors tankar och 

upplevelser än det som finns tillgängligt när man läser biografier, då en bok belyser en 

enda kvinnas upplevelser. Dock står vi fortfarande fast vid att biografierna var det bästa 

alternativet för oss.  

 

De biografier vi valde att studera var alla skrivna av svenska författare som alla blivit 

vårdade i Sverige för sin bröstcancer. Vi skulle kunna valt en större variation vad det 

gäller kvinnor bosatta i olika länder, för att få olika perspektiv på hur vården och 

sjukdomssynen skiljer sig. Men det tillvägagångssätt vi valde med att studera enbart 

svenska kvinnor gjorde att vi fick en bra bild av hur just kvinnor i Sverige upplever 

sjukdomen och vården. Biografierna vi läste sträckte sig från en tidsperiod mellan 1996 

till 2004. I samband med att vi valde ut biografierna funderade vi på om 90-talet var för 

långt tillbaks i tiden då vården sedan dess kanske hade ändrats mycket. Vi upplevde inte 

att någon av texterna var för gamla när vi hade läst dem. Kvinnornas upplevelser och 

tankar var det primära och de var snarlika gentemot varandra vilket gjorde att vi kunde 

sätta ihop det till en sammanhängande text. Det spelar ingen roll under vilket årtionde 

insjuknandet sker, det är fortfarande individens inre känslor som skapar upplevelsen av 

att ha drabbats av sjukdomen.   

  

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

Resultatet visar att kvinnorna tog emot bröstcancerbeskedet med känslor av skräck och 

de upplevde situationen som okontrollerbar vilket ledde till att livsvärlden förändrades 

drastiskt. En känsla av skuld och skam samt svårighet att lita på kroppen uppstod 

samtidigt som självkänslan reducerades och den subjektiva kroppen började upplevas 

annorlunda. Kvinnorna kände sig märkta och annorlunda, och de såg sig inte längre 

tillhöra de friska människorna. Kvinnornas behov av närhet och förståelse från andra 

människor ökade samt behovet av att få prata ut. När kvinnorna kände att de fick den 

respons de behövde från både närstående och vårdpersonal upplevde de det lättare att 

acceptera sjukdomen och kunde då se ljusare på framtiden. Enligt Eriksson (1993) är det 

vanligaste lidandet hos patienten relaterat till sjukvården och sjukvårdspersonalen, detta 

lidande framkommer när vårdaren inte kan ge den bekräftelse patienten behöver.  
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Betydelsen av stöttning från närstående och vårdpersonal  

I vår studie kom vi fram till att när kvinnorna går igenom en personlig kris är det viktigt 

med personer i deras närhet som kan stötta och skapa trygghet. Dessa personer kan vara 

familj, vänner, kollegor och sjukvårdspersonal, som de har kontakt med under hela 

sjukdomstiden. Detta stöd ger en känsla av värme och livskraft som får den drabbade att 

orka kämpa vidare. Det behöver inte vara stora insatser utan det kan vara en kram, en 

handtryckning eller några uppmuntrande ord. Tryggheten beskrivs enligt Antonovsky 

(1991) som att saker och ting upplevs hanterbara, begripliga och meningsfulla det vill 

säga att ha kontroll över vad som händer. Det är även viktigt att ha någon att dela sina 

tankar med, då en bröstcancerdiagnos skapar många frågor och funderingar. 

Bemötandet från vårdpersonalen upplevs vara av stor betydelse för patienten då det är 

sjukvårdspersonalen som har den relevanta informationen patienten behöver. Enligt 

Arman, et al. (2004) uppstår ett lidande då den fungerande vårdrelationen mellan 

vårdare och patient uteblir eller när patientens subjektiva känslor inte uppmärksammas. 

I vår studie framkom att en ilska och frustration skapades när vårdpersonalen uppvisade 

ett oprofessionellt beteende. För att en relation ska utvecklas till trygghet är det viktigt 

att vårdaren har förmåga att fånga upp och bli berörd av patientens emotioner samt ge 

adekvat respons och bekräftelse (Wiklund, 2003). Det är viktigt att ha kontinuitet i 

vårdandet för att en vårdrelation skall kunna skapas under behandlingstiden. För de 

drabbade är det svårt nog att vara ensam med sin sjukdom och att inte få träffa samma 

vårdpersonal skapar otrygghet och ett vårdlidande. Vårdlidandet beskrivs enligt 

Eriksson (1994) som det lidande patienten upplever som en följd av vård och 

behandling eller brister och ofullkomligheter i vården. Om sjuksköterskan misslyckas 

med vårdrelationen kan detta leda till ett vårdlidande för patienten där denne känner sig 

misstrodd och ej tagen på allvar. Sjuksköterskan har även en auktoritet med den 

kunskap hon besitter och det är därför viktigt att respektera patientens 

självbestämmande och integritet och se varandra som jämlikar (Arman, et al., 2004).  

 

I studien belystes att när de drabbade kvinnorna fick dela sina känslor och upplevelser 

med vårdpersonalen uppstod en lättnad över att det fanns någon där som lyssnade och 

förstod dem. Det är viktigt att sjukvårdpersonalen visar sig hängiven till patienten och 

dennes sjukdom samt att de är engagerade och empatiska eftersom patienten utlämnar 

sig själva till dem. Det är dock betydligt vanligare att patientens anhöriga får ta en stor 

del av vårdandet och finnas där för den sjuke. De anhöriga ser ofta detta som en naturlig 

del i deras roll som anhörig (Lindholm, Mäkelä, Rantanen-Siljamäki & Nieminen, 2006) 

För att en bra vårdrelation skall byggas upp behöver patienten känna detta engagemang 

redan från början av vårdtiden. Enligt Eriksson (1988) är det i det mellanmänskliga 

samspelet som vi människor utvecklas och därför är relationen mellan vårdaren och 

patienten en betydelsefull del av vårdandet. En fungerande vårdrelation är därför en 

förutsättning för en fungerande vårdprocess. Finns ingen vårdrelation reduceras 

vårdandet till att bli endast utförande av olika arbetsuppgifter.  

 

Vi tycker det är av största vikt att sjukvårdspersonalen uppmärksammar om ett 

vårdlidande uppstår och eliminerar det. Vi anser också att vården kring patienten 

ständigt skall utvärderas och reflekteras kring samt att sjuksköterskan dagligen skall 

reflektera kring sin egen roll och den vård hon/han ger. Kontinuiteten skapar en känsla 

av samhörighet samt vetskap om vem den drabbade är och vad hon går igenom. 

Vårdrelationen och kontinuiteten underlättar även uppföljandet för vårdpersonalen 
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under behandlingens gång. Om sjuksköterskor inte reflekterar kring sin professionalitet 

är det lätt att missa patientens behov och inte se patienten som en helhet. Det kan lätt 

övergå i att betrakta patienten som ett objekt, det vill säga en sjukdom som måste 

behandlas (Arman, et al., 2004).  Sjuksköterskan bör enligt oss arbeta utifrån ett 

caritativt synsätt, då hon ser till patientens värdighet, integritet och självbestämmande. 

Vi tycker även att det är brister och ofullkomligheter i vården om inte vårdpersonalen 

försöker lindra patientens lidande. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2007) finns 

fyra grundläggande ansvarsområden man som sjuksköterska skall utföra sitt arbete efter. 

Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Vi 

anser att det är viktigt med ett starkt socialt stöd, för att orka kämpa genom sjukdomen 

och få kraft till att vilja tillfriskna. Vi tror att viljan är otroligt viktig. Om patienten själv 

inte är motiverad och har viljan att bli frisk är det också svårt att tillfriskna.  

 

Den förändrade kroppen leder till livsvärldsförändringar 

I vår studie framkom att när kvinnorna fick beskedet bröstcancer påverkades livsvärlden 

på ett negativt sätt samt att självbilden förvrängdes. Det är vanligt förekommande att 

som cancerpatient uppleva ett tillstånd där kropp och själ är försatta i ett 

beredskapstillstånd med skärpt iakttagelseförmåga där alla sinnen är överaktiverade. De 

drabbade är fortfarande samma människor med samma tankar och värderingar som 

innan sjukdomen men dem prioriterar nu annorlunda och värdesätter andra saker i livet. 

Enligt Boehmke och Dickerson (2006) förändras både kroppen och tankarna vilket leder 

till att självkänslan påverkas. De skriver vidare att kvinnan måste anpassa sig till de 

förändringar som skett i livet efter sjukdomen och att det ofta uppstår en emotionell 

stress när livsvärlden förändras. De här upplevelserna leder till förståelse om att livet är 

förändrat och inte kan bli detsamma igen.  

 

Vi människor har tillgång till livet genom kroppen. När vi drabbas av sjukdom eller svår 

skada som förändrar vår kropp påverkas även vår tillgång till världen och livet 

(Merleau-Ponty, 1997). Den subjektiva kroppen beskrivs som både fysisk, psykisk, 

existentiell och andlig och det är just med begreppet subjektiv kropp som 

vårdvetenskapen kan anknyta en teori, som både teoretiskt och praktiskt innebär ett 

helhetsperspektiv och vårdvetenskapen har således en naturlig utgångspunkt i den 

subjektiva och levda kroppen (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segersten & Suserud, 

2003). Enligt Wiklund (2003) måste vårdaren som sköter om en sjuk eller skadad kropp 

också beakta den i ett större sammanhang och inte bara skadan. I vår studie framkom att 

många av kvinnorna kämpade för att leva ett vanligt liv och hade en önskan om att 

tränga undan sjukdomen ur vardagslivet. Detta är inte alltid så lätt då det är många 

faktorer som ständigt påminner om att sjukdomen existerar. Vi kom även fram till att de 

drabbade kände sig svikna av kroppen vid bröstcancerdiagnosen samt att de upplevde en 

känsla av att kroppen inte längre tillhörde dem, det uppstod en livsvärldsförändring. 

Livsvärldsförändringar påverkas även av kroppsliga åkommor som håravfall, 

viktuppgång, förändrade smakupplevelser, förlust av sexuell lust samt att känslan av 

kvinnligheten försvinner (Helms, O’hea & Corso, 2008).                

 

I studien kom vi fram till att det efter behandling är vanligt att drabbas av depression 

och självömkan. Självömkan för att ha drabbats av cancer och förlorat en del av 

kvinnligheten. Den förändrade kroppen och sinnesstämningen leder till minskad sexuell 
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lust då kvinnan inte upplever sin kropp som attraktiv eftersom dödsångesten tar över 

den sexuella lusten. Samtidigt har kvinnorna ångest över att inte kunna tillfredställa sin 

partner och känner sig därför som en sämre livskamrat. Även i en studie av Huber, 

Ramnarace och McCaffrey (2006) framkommer det att efter bröstcancerdiagnosen 

påverkas kvinnan både fysiskt och psykiskt när det gäller den sexuella närheten till 

partnern. Detta resulterar i brist på sexuell lust då kroppen är förändrad samt att den 

sexuella funktionen är nedsatt. I vår studie framkommer att de drabbade kvinnorna kan 

känna sig väldigt okvinnliga då dem förlorar ett bröst och börjar tappa sitt hår till följd 

av behandlingarna. De känner även en oro över vad deras partner skall tycka och tänka 

om dem och att det skall påverka deras intima känslor gentemot varandra. För många 

kvinnor är bröstet symboliskt med att vara kvinna och det feminina och sexuella 

uttrycks genom det. Bröstet är en symbol för samliv och moderskap, något som ingen 

kvinna vill bli fråntagen. Kvinnorna upplevde borttagandet av bröstet som en stor 

förlust. 

 

Vi författare resonerar som så att sjuksköterskan måste se varje individ som unik så hon 

kan sätta sig in i deras tankar och rädslor kring sjukdomen. Vårdrelationen blir i detta 

sammanhang väldigt betydelsefull och beskrivs enligt Dahlberg, et al. (2003) som ett 

professionellt engagemang där vårdaren använder sin personliga kunskap och erfarenhet 

för att erbjuda en absolut närvaro som tillgång i det vårdande mötet med patienten. Vi 

anser att det är svårt att som frisk individ sätta sig in i de drabbades situation med all 

den livskris som sjukdomen orsakar. I vår studie framkom att när kvinnorna fick 

beskedet om bröstcancern påverkades livsvärlden på ett negativt sätt samt att självbilden 

förvrängdes. Kvinnorna upplevde sig inte längre vara sitt gamla jag. Upplevelsen av att 

få diagnosen bröstcancer är en subjektiv känsla och tas emot olika hos alla kvinnor. 

Vissa tänker rationellt medan andra hamnar i en känslomässig kris efter ett sådant 

besked. I en studie gjord av Miers (2000) framkommer det att beskedet om bröstcancer 

tas emot med olika reaktioner och uttryck beroende på den livserfarenhet kvinnan ifråga 

har samt vilket stadium i livet hon befinner sig i. Detta kan leda till känslor och tankar 

som ensamhet, sökande efter information, tankar om döden, rädsla, ångest, förtvivlan, 

oro för framtiden, ett inre kaos, att kroppen svikit en, förändrad livsvärld, 

overklighetskänsla, lidande och självanklagelse. Trots att beskedet tas emot med 

blandade känslor av de olika kvinnorna, är den gemensamma tanken och viljan att klara 

sig igenom sjukdomen och kämpa för överlevnad. 

 

 I vår studie framkom det att beskedet orsakade en personlig livskris och kvinnorna 

kände sig som de ensammaste människorna i världen då ingen annan tycktes förstå den 

ångest och rädsla som sjukdomen förde med sig. Cancerbeskedet beskrivs som en 

överrumplande och oförklarlig dödsdom trots att kvinnorna känner sig lika friska som 

innan diagnosen ställdes. Denna känsla leder till många tankar om livet och framtiden, 

men även det liv som varit. Livet får ett annat perspektiv och allt omvärderas. I vår 

studie kom vi även fram till att fasen då kvinnorna börjar kämpa mot sjukdomen 

upplevs som en vändpunkt och en nytändning av livslusten. Många av de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna kämpar för att leva ett vanligt liv och har en önskan att 

tränga undan sjukdomen ur vardagslivet. Detta är inte alltid så lätt då det är många 

faktorer som ständigt påminner om att sjukdomen existerar. Dessa faktorer som utgörs 

av smärta, utseendeförändringar och behandlingar leder till att det uppstår både ett 

sjukdomslidande och ett livslidande. Detta livslidande symboliseras av hela människans 
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liv och vår hållning till oss själva och vår verklighet, det aktualiserar frågor om liv och 

död och kvinnorna blir tvungna att konfronteras med sin egen person, vem de är, har 

varit och hoppas att bli (Wiklund, Andersson & Pettersson, 1999).     

 

Hoppet är en viktig del i cancerpatientens återhämtning, det är med hjälp av hoppet som 

viljan träder in och medverkar till läkningsprocessen. Hoppet växer fram ur tron och är 

knutet till vad människan upplever som meningsfullt. Att hoppas kan vara att ha mod att 

ta upp lidandets kamp och så småningom också försonas med lidandet (Wiklund, 2003). 

Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskor främjar hoppet hos patienterna, så att 

läkningsprocessen underlättas. Enligt Miers (2000) är det viktigt att sjuksköterskor 

involverar de drabbade kvinnorna i deras vård för att fatta gemensamma beslut, så 

patienten känner att deras autonomi tillvaratas. Detta kan sjuksköterskan göra enligt 

Wiklund (2003) genom att lyssna på patienten så att de vet att sjusköterskan vill dem 

väl och att det finns någon att dela lidandet och hoppet med. Andra vårdaktiviteter kan 

vara att fråga efter patientens önskningar och att hjälpa henne att upptäcka nya 

perspektiv och möjligheter i den förändrade situationen (Wiklund, 2003). Ena dagen 

kan den drabbade vara hoppfull och tacksam inför framtiden och den nya livssyn hon 

fått för att sedan nästa dag känna att hon befinner sig i ett oroligt tillstånd med känslan 

av att vara deppig och inte ha någonting positivt att se fram emot. Det gäller då att vi 

sjuksköterskor finns där och stöttar patienten.  

 

Det som bröstcancerdrabbade kvinnor kan uppleva som jobbigast med 

sjukdomsupplevelsen är inte de fysiska ärr sjukdomen åsamkar utan istället är det de 

psykiska såren som dröjer sig kvar länge och är svårläkta. Det är svårt att bearbeta dessa 

psykiska sår eftersom de inte syns på utsidan. Det är inget konkret man kan ta på, utan 

det finns bara i ens psyke och endast en själv kan påverka resultatet. Detta kopplar vi till 

en artikel av Friedman, et al. (2007) där det framkommer att kvinnor som är mindre 

benägna att anklaga sig själva för att ha drabbats av bröstcancern, har lättare att bearbeta 

sjukdomen och anpassa sig till den förändrade livssituationen. De bröstcancerdrabbade 

blir mer paranoida och vaksamma på sina kroppar och dess signaler än tidigare. Det är 

vanligt att kvinnorna börjar kontrollera sina bröst bättre efter sjukdomen. Det är något 

de ofta ångrar att de inte gjorde tidigare i livet. Kvinnorna känner att om de varit mer 

uppmärksamma på sina kroppssignaler hade cancern kunnat upptäckas i ett tidigare 

skede. Vi tolkar utifrån vårt resultat att dessa känslor är vanliga och det är inte ovanligt 

att kvinnan beskyller och anklagar sig själv för det inträffade och försöker hitta små 

orsaker till varför sjukdomen uppkommit. I en artikel av Friedman, et al. (2007) 

framkommer att självanklagelse bland bröstcancerpatienter är dåligt forskat kring, 

artikeln tar trots allt upp att det är en vanlig förekommande känsla bland patienterna. Än 

en gång vill vi poängtera och lyfta fram vikten av en god vårdrelation samt ett caritativt 

förhållningssätt i vårdandet och dess betydelse för patienterna. 

 

Den uppfattningen vi har fått utifrån texterna vi läst är att kvinnorna innan diagnosen 

var väldigt måna om sitt utseende. Men att de efter sjukdomsbeskedet inte längre lade så 

stor vikt vid kroppsidealen och att detta inte längre styrde deras vardag. De resonerade 

som så att de hellre vägde lite mer och tappade allt sitt hår om de fick en chans att 

behålla sitt liv. Vi kan tänka oss att när något sådant omvälvande och dramatiskt händer 

är det helt oväsentligt att tänka på det yttre när det inre är sjukt. I vår studie 

framkommer även att tillvaron präglas av förvirring och kaos den första tiden och livet 
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försätts i spillror. Vi anser att de drabbade började acceptera sjukdomen när de kommit 

till ett visst stadium av sjukdomsprocessen och att de då kunde börja sortera spillrorna 

av sitt gamla liv och bygga upp en ny styrka och en ny livskraft. Enligt Arman och 

Rehnsfeldt (2002) framkommer det också att sjukdomen bidragit till förändringar i 

levnadssätt och livsåskådningar hos kvinnorna. Bröstcancern ledde till att kvinnorna 

återtog kontrollen över sina liv och omvärderade sitt gamla livsmönster. Kvinnornas 

livsvärld förändrades efter bröstcancerdiagnosen och livet tog en ny vändning. 

Livssituation fick en ny innebörd och nya prioriteringar blev nödvändiga för att ett 

fullgott liv skulle kunna fullbordas.  

 

Slutsats 

Att leva med bröstcancer innebär att vara i förändring, ha stöd av omgivningen, att leva 

i en förändrad kropp och att värdera livet. Efter att under en tid ha studerat kvinnor med 

bröstcancer kan vi förstå att denna livsvärldsförändring som en bröstcancerdiagnos för 

med sig påverkar kvinnorna på ett hårt sätt eftersom det har med hela deras existens att 

göra. Att gå från fullt friska och aktiva kvinnor till sjuka med restriktioner i vardagen 

leder till en reducerad livsglädje samt minskad tro och hopp inför framtiden. Därför 

anser vi att det är viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om sjukdomen och de 

livsvärldsförändringar den innebär samt vara förankrad i den vårdvetenskapliga 

kontexten för att kunna sätta sig in i de bröstcancerdrabbade kvinnornas livsvärld.  Det 

är viktigt att sjuksköterskor arbetar för att underlätta patientens lidande utifrån en 

vårdrelation som är lindrande och helande. Genom att sjuksköterskan ger styrka till 

patienten kan den drabbade bygga upp hopp inför framtiden och börja ett nytt liv efter 

bröstcancerbeskedet.    
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