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ABSTRACT 
Bakgrund: Bröstcancer utgör den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras i 
genomsnitt 7000 kvinnor årligen med bröstcancer. Sjukdomen påverkar hela kvinnans livssituation 
då den medför en rad fysiska förändringar som påverkar identiteten som kvinna och 
självuppfattning samt utgör ett existentiellt hot. Krisreaktioner är inte heller ovanliga. Syfte: Syftet 
var att belysa hur kvinnor upplever den förändrade livssituationen i samband med bröstcancer. 
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod och baserades på två självbiografiska böcker. 
Böckerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 
(2004). Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier vilka är ”emotionella upplevelser”, 
”fysiska förändringar”, ”sociala upplevelser” och ”existentiella tankar”. Slutsats: Bröstcancer 
väckte en rad tankar och känslor som kvinnan hade ett behov av att få utlopp för. I studien framkom 
olika sätt att bearbeta tankar och känslor genom stödgrupper, familj och vänner. Även 
sjuksköterskan spelar en viktig roll i mötet med denna patientgrupp och bör i vårdrelationen främja 
att kvinnorna kan ge uttryck för sina upplevelser av bröstcancer. Det är av stor betydelse att 
sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt då varje patient är unik och så även hennes upplevelser av 
bröstcancern.  
 
Nyckelord: Bröstcancer, kvinnor, litteraturstudie, livssituation, självbiografi, upplevelser. 
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INLEDNING 
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör 
således en stor patientgrupp som sjuksköterskor med stor sannolikhet kommer att komma i kontakt 
med. Därför anses det vara av stor vikt att ha kunskap om hur kvinnor upplever sin livssituation i 
samband med bröstcancer och den problematik som sjukdomen medför (ibid). Bröstcancer utgör 
inte enbart ett hot mot kvinnans totala existens utan även mot den kroppsdel som är av stor 
betydelse för kvinnlighet, rollfunktion, utseende och kroppsuppfattning. Individen upplever ofta 
även rädsla inför sin sjukdom och tänker på döden, även krisreaktioner är vanliga (Bergh, 
Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007; Reitan & Schölberg, 2003). En litteraturstudie av 
kvinnors utsagor av upplevelserna kring den förändrade livssituationen kan förhoppningsvis skapa 
möjligheter för att kunna ge den hjälp som kvinnan behöver under sin sjukdomstid.  
 
BAKGRUND 
 
Bröstcancer 
Epidemiologi 
Var tredje svensk kommer någon gång under sin livstid att insjukna i någon form av cancer (Strang, 
2006). Omkring två tredjedelar av alla cancerfall drabbar individer över 65 år och årligen insjuknar 
cirka 50 000 svenskar i någon form av cancer (Cancerfonden, 2007a). Hjärt- och kärlsjukdomar har 
tidigare varit den dominerande dödsorsaken bland personer i förvärvsaktiv ålder, men har nu ersatts 
av cancer (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Bröstcancer svarar för cirka 30 % av all cancer hos den kvinnliga befolkningen i Sverige och utgör 
därmed den vanligaste cancerformen hos kvinnor i alla åldrar. I Sverige insjuknar i genomsnitt 7000 
kvinnor och män i bröstcancer varje år (Socialstyrelsen, 2009). Majoriteten av dem som insjuknar i 
bröstcancer är kvinnor, men sjukdomen förekommer även i den manliga delen av befolkningen och 
svarar där för cirka 40 nya fall per år (Cancerfonden, 2007b).  
 
Etiologi 
Trots att riskfaktorer av epidemiologisk art har identifierats har det hittills inte varit möjligt att 
kartlägga händelser eller faktorer som leder fram till omvandlingen av cancerceller i bröstgångarna 
(Reitan & Schölberg, 2003). Omkring 5 till 10 % av bröstcancerfallen bedöms vara ärftligt betingat 
(Cancerfonden, 2005). Kvinnor som har förstagradsanhöriga, mamma eller syster, med bröstcancer 
löper en ökad risk för att insjukna (Frisell, Fornander & Ekedahl, 2009). Bröstcancergenerna 
BRCA-1 och BRCA – 2 har visat sig ha stor betydelse för utvecklingen av bröstcancer. Dessa 
specifika genetiska avvikelser anses kunna öka risken för att insjukna med 60 till 80 %. Det 
kvinnliga könshormonet östrogen har visat sig ha betydelse för utvecklingen av cancer. Tidig 
mensdebut, sent klimakterium och att inte ha fött barn innebär en ökad risk för att insjukna (Frisell 
et al, 2009).  
 
Användning av p-piller tros vara en riskfaktor för att insjukna i bröstcancer, dock saknas säkra bevis 
för detta samband. Det råder tveksamheter inför om det finns tydliga samband mellan användning 
av p-piller och en ökad risk för att insjukna i bröstcancer. Det har dock framkommit ett tydligt 
samband mellan långvarig användning av p-piller och ökad risk för bröstcancer, speciellt om 
kvinnan använt preventivmedlet sedan ung ålder. Hormonersättningsmedel har även visat sig öka 
risken för att insjukna i bröstcancer bland kvinnor i icke-fertil ålder (Bergh et al, 2007).  
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Patologi 
Kvinnans bröst är uppbyggt av ett stort antal mjölkkörtlar i vilka modersmjölken produceras. Varje 
mjölkkörtel har en mjölkgång vilken mynnar i bröstvårtan, bröstet består i övrigt av bindväv och 
fett. I de flesta fall uppstår bröstcancer i bröstets mjölkörtlar, men även i vissa fall från celler i 
bindväv eller mjölkkörtlar (Cancerfonden, 2009).  
 
Symtomatologi och diagnostik 
Bröstcancer upptäcks oftast vid en mammografiundersökning eller genom att kvinnan själv känt en 
knöl i bröstet. Samtliga förändringar skall undersökas med trippeldiagnostik som innefattar klinisk 
undersökning av bröstet, mammografi och finnålsbiopsi (Bergh et al, 2007). Symtom som kan tyda 
på bröstcancer är en knöl eller knuta i bröst och/eller armhåla, hudindragning, ensidig indragning av 
bröstvårta och eksem runt bröstvårtan. Andra symtom som kan tyda på bröstcancer är lymfödem, 
rodnad eller sår i huden på bröstet som inte vill läka, klar eller blodtillblandad vätska som mynnar 
från bröstvårtan samt asymmetri av bröstet som inte funnits tidigare (Jeppsson, Naredi, Peterson & 
Risberg, 2005).  
 
Behandling 
Kirurgisk behandling utgör den mest vanliga behandlingsformen och sker genom bröstbevarande 
kirurgi alternativt mastektomi där hela bröstet avlägsnas. Valet av ingrepp är beroende av tumörens 
storlek och dess placering (Bergh et al, 2007). Prognosen kan förbättras med hjälp av tilläggs- 
behandling i form av cytostatika, hormonbehandling eller strålbehandling (Cancerfonden, 2009).  
 
Förändrad livssituation  
I en studie av Muniz da Costa Vargens och Berterö (2007) uttrycker kvinnorna att bröstcancer- 
diagnosen kommer som en chock och skapar stor rädsla. Kvinnornas inställning till diagnosen 
influeras av omgivningens syn på sjukdomen som tätt förknippas med döden. De upplever den 
första tiden efter diagnosen att det inte finns någonting annat att göra än att invänta döden. Efter ett 
tag ändrar de sin uppfattning och söker istället efter lösningar till ett fortsatt liv. Framtiden anses 
vara framtiden oavsett hur länge denna varar. Kvinnorna väljer att genomgå kirurgi- och  
cytostatikabehandling trots oro inför eventuella bieffekter och behandlingsresultat. Innan diagnosen 
konstateras har kvinnorna en tro om döden inte skall drabba dem, men efter insjuknandet ändrar de 
åsikt och kommer till insikt om att livet inte varar för evigt.  
 
Landmark och Wahl (2002) menar att när livet hotas av en livshotande sjukdom mobiliseras en stark 
vilja att leva. Viljan är kopplad till kampen mellan död och en framtid som innefattar fortsatt liv. En 
kvinna ger uttryck för kampen enligt följande:  
 

”I stand with one foot in the grave, the other one on the edge” (Landmark & Wahl, 
2002, s 115). 

 
Gemensamt för samtliga deltagare i studien av Landmark och Wahl (2002) är att starka känslor 
väcks i samband med bröstcancern vilket ger upphov till en emotionell obalans. Kvinnornas 
förmåga att hantera vardagen påverkas, men allteftersom sjukdomen blir verklighet börjar de blicka 
framåt. Många tankar kring behandlingens effekt på deras framtid väcks, men sjukdomen framstår 
som något de skall ta sig igenom. Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) ger uttryck för 
ett upplevt dubbelt lidande, det vill säga att lida och att samtidigt förnekas den egna upplevelsen av 
lidandet. Lidandet förnekas av nära vänner, släktingar, hälso- och sjukvården och ibland även av 
dem själva. Kvinnorna uttrycker att deras känslor negligeras i mötet med hälso- och sjukvården då 
det inte tycks finnas utrymme att samtala om deras upplevelser. Vidare anser de sig endast ges 
behandling för sin kropp och inte för sin själ. I Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson 
(2004) framkommer vårdlidande bland kvinnorna orsakat av förlusten av att inte känna sig som en 
unik medmänniska och av vård som inte ser till dem som hela individer. Kvinnorna upplever att 
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hälso- och sjukvårdens biomedicinska synsätt inte ser människan bakom sjukdomen. De upplever 
att de inte anses vara en individ med tankar och känslor då kropp och själ inte är integrerat enligt 
biomedicinen. Behov av att bli sedd som en individ och inte enbart som en i mängden uttrycks. Den 
otillräckliga uppmärksamheten på deras själsliga lidande bidrar till att de skäms över sina känslor. 
Hälso- och sjukvården visar inget intresse i deras existentiella situation och istället för att få 
sympati, stöd och tillfälle att diskutera sina känslor remitteras de till psykiatrin, terapi eller 
stödorganisationer (ibid).  
 
I en studie av Holmberg, Scott, Alexy och Fife (2002) framkommer det att fysiska förändringar 
såsom viktuppgång, förändrade hormonella nivåer, förlust av libido, fatigue och torra slemhinnor i 
underlivet påverkar kvinnornas sexuella funktion. Bieffekterna av behandlingen påverkar även 
relationen till partnern och andra personer i omgivningen. Ett av bekymren för de kvinnor som är 
ensamstående är hur och när en ny partner skall informeras om bröstcancern och deras förändrade 
utseende. En kvinna uttrycker rädsla inför att träffa en ny partner på grund av det kroppsliga 
utseendet. De som har en partner upplever skuldkänslor till följd av att minskad sexlust och rädsla 
inför att partnern inte skall ha samma känslor för dem som tidigare.  
 
Holmberg et al (2002) menar att viktiga delar av identiteten som kvinna förändras till följd av 
bröstcancern. Saker som tidigare gjort dem attraktiva såsom urringade kläder och långt hår är delar 
av identiteten som förändras. I Arman et al, (2002) beskrivs upplevelser av lidande i relation till att i 
samband med den kirurgiska behandlingen bli stympad och att efter detta inte längre vara en hel 
människa. Landmark och Wahl (2002) ger uttryck för att brösten är av stor betydelse för känslan av 
att vara feminin och för sexualiteten. Förlusten av ett bröst påverkar även relationen till det motsatta 
könet och skapar känslor av att inte längre vara åtråfull och attraktiv. Det finns ett stort behov av att 
dölja förlusten av ett bröst och det uttrycks att använda en bröstprotes i början skapar bekymmer. 
Dessa bekymmer berör såväl tekniska som existentiella aspekter som efter en tid övervinns. 
Bröstprotesen utgör ett substitut för den förlorade kroppsdelen och symboliserar att cancern är 
besegrad (ibid).  Alla förändringar i den subjektiva kroppen ger konsekvenser i tillgången till liv. 
När en kroppsdel går förlorad påverkas upplevelsen av att ha tillgång till en värld vilket sker vid 
bröstcancer då bröstet helt eller delvis kirurgiskt avlägsnas. När lidande uppstår medför detta en 
förlust av tillgången på livet och omvärlden (Dahlberg et al, 2003; Reitan & Schölberg, 2003). 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) definierar livsvärlden som den levda 
världen vilken är direkt given i erfarenhet och handling. Genom livsvärlden hatar, älskar, arbetar, 
leker, tycker och tänker och det är även i denna som människan söker en mening och innehåll i 
livet. Människan existerar genom livsvärlden och kan aldrig undgå den. Kroppen utgör kärnan i 
människans existens och genom denna skapas tillgången till livet. Allt i omgivningen kretsar runt 
kroppen och varje förändring av kroppen medför således även en förändrad tillgång till världen 
(ibid).  
 
I Muniz da Costa Vargens (2007) framkommer det i flera fall att kroppen utgör föremålet för 
kommunikationen med omvärlden och att det är med kroppen kvinnorna möter världen. 
Bröstcancern påverkar deras förutsättningar att kommunicera både med omgivningen och med dem 
själva. De upplever även att deras sociala, kulturella, biologiska och personliga identitet förändras. 
Håravfall till följd av cytostatikabehandling upplevs som en förlust av en viktig beståndsdel av 
personligheten och i egenskap av kvinna.  
 
Landmark och Wahl (2002) beskriver att flertalet upplever brist på socialt stöd, främst i kontakten 
med hälso- och sjukvården. De upplever en brist på kontinuitet i vården och att de får kämpa för att 
få läkartid samt nödvändig information om behandlingen.  
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”I was to choose whether I wanted to remove my whole breast or have breast-
conserving operation. A shocking experience. They could not suggest anything; it 
was all up to me. I felt complete panicked; imagine if I chose the wrong answer”. 
(Landmark et al, 2002, s 118).  

 
Muniz da Costa Vargens (2007) framhåller att bröstcancern inte enbart har uteslutande negativa 
effekter på livssituationen. Bröstcancern får dem att förändras som individer och se på livet med 
andra ögon. De har även insett betydelsen av att finnas tillhands och dela med sig av sina 
upplevelser till personer som hamnat i samma situation som de själva. De ingjuter hopp hos dessa 
individer att livet går att leva utifrån ens egna önskemål trots bröstcancern. Livet får en ny mening 
och det viktigaste med livet är att verkligen leva.  
 
Psykologiska aspekter 
Ett cancerbesked kan i vissa fall leda till en svår krisreaktion och i början kan individen förneka det 
som skett för att senare uppleva känslor av sorg och depression. Krisens svårighetsgrad samt dess 
förlopp är till stor del beroende av hur sjukdomen utvecklas och vilken hjälp individen får för att 
kunna bearbeta känslor samt anpassningsförmågan till den förändrade livssituationen 
(Cancerfonden, 2005). En traumatisk kris kan utlösas av yttre påfrestningar som är oväntade, starka 
och inträffar plötsligt exempelvis vid besked om allvarlig sjukdom. Den känslomässiga reaktionen 
är individuell och är beroende av personlighet, attityder, hur beskedet om diagnosen ges och av hur 
hälso- och sjukvårdspersonalens hanterar situationen. Den traumatiska krisens förlopp består av 
fyra faser. Faserna avbyter inte alltid varandra och individen kan även pendla mellan de olika 
faserna (Cullberg, 2006; Reitan & Schölberg, 2003).  
 
Chockfasen 
De flesta reagerar med chock i olika utsträckning i samband med ett cancerbesked, även i de fall där 
individen själv haft misstankar om cancer. Chockfasen kan vara mellan ett par timmar upp till en 
vecka (Strang, 2006). Under denna period har individen en overklighetskänsla och har ännu inte 
börjat bearbeta det som inträffat. Vissa reagerar under denna fas med starka känslor och uppträder 
förvirrat. Efteråt kan individen ha svårigheter med att minnas vad som skett eller har sagts då det 
under den välordnade ytan råder totalt kaos (Cullberg, 2006).  
 
Reaktionsfasen 
Reaktionsfasen inträder när individen börjar inse vad som skett och försvarsmekanismer, som kan 
vara förhållandevis primitiva, aktiveras. Förnekelse av situationen kan lindra ångesten men verk- 
ligheten gör sig alltmer påmind (Cullberg, 2006). Individen uppträder omväxlat lugn och samlad, 
gråter, är rädd, arg eller ledsen. Under reaktionsfasen kan även tidigare outlösta kriser ha stor 
betydelse för hur starka individens reaktioner blir (Strang, 2006).  
 
Bearbetningsfasen  
Bearbetningsfasen kan ta från ett halvår upp till ett år att ta sig igenom och det är nu innebörden av 
sjukdomen börjar klarna. Individen kommer nu till insikt om att hälsa inte är en garanti och olika 
kroppssignaler tolkas som ett tecken på cancer tills motsatsen har blivit bevisad. Isoleringen bryts 
och individen börjar återuppta livet som de hade innan sjukdomen (Strang, 2006).  
 
Nyorienteringsfasen 
Nyorienteringsfasen har inget avslut och individen lever med minnena av det som skett som ett ärr i 
själen. Individen kan se tillbaks på det som skett utan smärta och krisen medför nya värderingar, 
vänner och intressen. Livet får en djupare mening (Cullberg, 2006).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Coping och copingstrategier 
Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ständigt förändrande kognitiva och 
beteendemässiga försök att hantera samt bemästra specifika externa och/eller interna hot som 
bedöms vara påfrestande eller överstiger personens egna resurser. Enligt Rydén och Stenström 
(2008) innefattar coping samtliga försök eller krafter, både kognitiva och emotionella strategier och 
handlingar, som individen använder sig av för att uthärda, klara av och minimera externa och 
interna hot samt konflikter mellan dessa. Almvärn och Fäldt (2003) menar att det inte är själva 
situationen som sådan som är av störst betydelse för uppkomsten av en stressreaktion utan hur 
personen själv ser på det som sker. Stressreaktioner uppkommer endast när personen själv bedömer 
en situation som påfrestande. Copingmekanism betecknar de olika strategier som personen 
använder sig av i syfte att anpassa sig till situationer som upplevs vara påfrestande.  
 
I figur 1 illustreras Lazarus och Folkman (1984) indelning av copingstrategier i problemfokuserad 
coping och emotionellt fokuserad coping. Med probleminriktad coping avses att genom aktivt agera 
hantera situationen. Genom aktivt agera för att hantera situationen kan den stress som uppkommit i 
samband med denna reduceras. Probleminriktad coping är väldigt snarlik olika strategier för 
problemlösning. Problemet definieras inledningsvis, därefter övervägs olika alternativ, för- och 
nackdelar vägs mot varandra, för att ett val bland alternativen skall kunna göras och att individen 
aktivt skall kunna agera. Rydén och Stenström (2008) menar att det inte är alla situationer som kan 
hanteras genom probleminriktad coping. Ett exempel på en sådan situation är vid svår sjukdom då 
det kan uppstå behov av att först reducera den emotionella stressen genom att förneka en del 
aspekter i situationen som är hotfull fram tills dess att personen är redo att möta sjukdomen i dess 
helhet. Enligt Lazarus och Folkman (1984) syftar emotionellt inriktad coping på att hantera och 
förändra de tankar och känslor som problemet ifråga har utlöst. Personen kan reducera stressen 
genom att förändra den egna föreställningsvärlden och reglering av emotionell anspänning som kan 
uppstå i samband med stress.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Copingmodell efter Lazarus och Folkman (1984, s 142-143) .  
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Lazarus och Folkman (1984) menar att personen oftast använder en kombination av emotionellt 
inriktad och probleminriktad coping. Enligt Almvärn och Fäldt (2003) utesluter inte den ena 
copingstrategin den andra. Personen kan ha en handlingsfokuserad hållning till problemet samtidigt 
som uppkomna tankar och känslor bearbetas.  

 
Rydén och Stenström (2008) menar att i samband med en sjukdom rubbas inte bara en persons 
fysiska jämvikt utan även den psykologiska vilket ger upphov till en personlig hälsokris. Under 
denna kris ställs personen inför att anpassa sig till och hantera en förändrad livssituation utan att ha 
några tidigare personliga erfarenheter att relatera till. Känslan av att ha förlorat fotfästet ger upphov 
till ångest och ilska och blandas samtidigt med symptom som skapar obehag och ibland även är 
smärtsamma. Personen genomgår en förvandling från att ha varit frisk till att bli patient och lägger 
sitt liv i händerna på hälso- och sjukvården. I mötet med en sjukdom väcks även en rad frågor som 
till exempel varför har jag blivit sjuk och vilken hjälp finns det att tillgå. Fysiska förändringar som 
orsakats av sjukdomen och dess behandling ska integreras i för personen en ny självbild. Aktiviteter 
som tidigare varit av betydelse kan individen tvingas avstå ifrån och behandlingen kan störa de 
vardagliga rutinerna. Personen ställs inför en framtid som upplevs osäker och förändrad. I en 
hälsokris konfronteras individen således med en rad svåra emotioner, nya uppgifter samt kortsiktiga 
eller livslånga problem orsakat av sjukdomen där olika psykologiska anpassningsstrategier behöver 
lokaliseras i syfte att kunna hantera och bemästra dessa (ibid). Som sjuksköterska är det av stor vikt 
att ha en beredskap för att möta de påfrestningar som patienten ställs inför under sin sjukdomstid i 
syfte att kunna underlätta copingprocessen.  

 
SYFTE 
 
Syftet var att belysa hur kvinnor upplever den förändrade livssituationen i samband med 
bröstcancer.   
 

METOD 
 
I denna studie har en kvalitativ ansats använts då syftet var att belysa hur kvinnor med bröstcancer 
upplever den förändrande livssituationen. I studien har två självbiografiska böcker, skrivna av 
kvinnor med diagnosen bröstcancer analyserats.  
 
Malterud (1998) menar att en kvalitativ metod med fördel kan användas om studiens syfte är att 
belysa erfarenheter, upplevelser och tankar. Enligt Forsberg och Wengström (2003) utgör dagböcker 
en betydelsefull källa för analys om forskaren avser att undersöka patienters upplevelser i relation 
till ett specifikt sjukdomstillstånd. Friberg (2006) menar att biografier och dagböcker ur ett vård- 
vetenskapligt perspektiv är berättelser författade av människor som på varierande sätt upplever 
hälsa, ohälsa, lidande och vård. Genom analys av självbiografier tar forskaren del av hur människor 
upplever sin levda värld eller delar av denna i ett visst skeende av sitt liv.  
 
Urval 
I urvalet av självbiografiska böcker användes Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekskatalog samt 
Karlskrona stadsbiblioteks bibliotekskatalog. Det sökord som användes var bröstcancer. 
Sökningarna gav åtta träffar med relevans till studiens syfte. Böckernas sammanfattning läste 
igenom och av åtta böcker valdes slutligen två böcker ut som stämde överens med studiens syfte. 
Självbiografierna som använts i studien är följande:  
 

• Klart att jag klarar mig! Dagbok om min bröstcancer, av Susanne Ihre (1994).  
• Bara mitt bröst. En överlevnadsbok för cancerdrabbade, av Agneta Ullenius (1996).  



7 

 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för denna kvalitativa studie var att självbiografierna skulle vara skrivna utifrån 
ett patientperspektiv av kvinnor med diagnosen bröstcancer. Böckerna skulle vara skrivna på 
svenska för att undvika inkorrekta tolkningar/översättningar. Självbiografierna skulle belysa tiden 
från upptäckten av knölen i bröstet fram till cirka ett år efter bröstcancerdiagnosen och skildra 
upplevelserna av livssituationen. Någon bakre gräns för böckernas ålder eller övre gräns för ålder 
vid insjuknande fanns inte.  
 
Exklusionskriterier 
Vid sökning exkluderas de självbiografiska böcker som berörde upplevelserna av den förändrade 
livssituationen hos män med bröstcancer. Även böcker som belyste anhörigas upplevelser av 
bröstcancer exkluderades samt böcker som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter med bröstcancer.  
 
Resumé av de analyserade böckerna 
Klart att jag klarar mig! Dagbok om min bröstcancer, av Susanne Ihre  
Susanne skildrar i sin bok om hur hon vid en ålder av 48 år och som aktiv yrkeskvinna får 
diagnosen bröstcancer efter att själv upptäckt en knöl i sitt vänstra bröst. I samband med beskedet 
börjar Susanne skriva dagbok som ett sätt att bearbeta det ofattbara som händer. Genom dagboken 
tas läsaren med på en gripande resa i hennes kamp mot sjukdomen.  
 
Bara mitt bröst. En överlevnadsbok för cancerdrabbade, av Agneta Ullenius 
Agneta fick diagnosen bröstcancer vid 42-års ålder efter själv ha upptäckt en knöl i sitt högra bröst. 
I boken beskrivs alla de tankar och känslor som väcks i samband med amputation av ett bröst, 
smärtsam bröstrekonstruktion och cellgiftsbehandling.  
 
Analys 
I denna studie har kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) använts. 
Enligt Friberg (2006) kan innehållsanalys riktas mot både latent och manifest innehåll i en text. 
Med latent innehållsanalys menas att analysen riktas mot textens underliggande innehåll i motsats 
till den manifesta analysen som fokuserar på vad texten säger. Oberoende av om analysen riktas mot 
latent eller manifest innehåll förekommer tolkning i viss utsträckning. Latent analys kräver dock en 
djupare tolkning på en högre abstraktionsnivå än den manifesta (ibid). Denna innehållsanalys 
fokuserar på det manifesta innehållet i de självbiografiska böckerna.   
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) består manifest innehållsanalys av fem steg vilka 
genomfördes enligt följande. Det första steget i innehållsanalysen bestod av att bekanta sig med 
materialet i syfte att skapa en helhetsbild. De självbiografiska böckerna lästes igenom två gånger 
var och en för sig.  
 
I analysens andra steg läste författarna igenom böckerna ytterligare en gång och meningsbärande 
enheter som stämde överens med studiens syfte plockades ut. Var för sig skrevs meningsbärande 
enheter ned på ett stort papper med studiens syfte i mitten. Därefter diskuterades innehållet i dessa 
gemensamt i relation till studiens syfte. Tillsammans kom författarna överens om vilka menings- 
enheter som stämde in med studiens syfte. De utvalda meningsenheterna skrevs därefter in i en 
tabell för att lättare skapa en översikt av dessa inför analysens nästa steg (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
I analysens tredje steg kondenserades de meningsbärande enheterna i syfte att korta ner texten men 
samtidigt bibehålla det centrala budskapet (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Det fjärde steget av analysen bestod av att koda meningsenheterna. I detta steg kodades de 
kondenserade meningsenheterna med nyckelord. Genom att förse meningsenheterna med koder 
kunde likheter i dessa enklare grupperas och sorteras in i subkategorier (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
I analysens femte och sista steg grupperades subkategorierna och utifrån likheter mellan dessa växte 
benämningarna på kategorierna fram. Detta resulterade i fyra kategorier som återspeglar det 
centrala budskapet i självbiografierna: ”emotionella upplevelser”, ”fysiska förändringar”, ”sociala 
upplevelser” och ”existentiella tankar”. Subkategorierna beskriver mer detaljerat respektive 
kategori. De kategorier som framkom under analysförfarandet kommer att användas som 
huvudrubriker i studiens resultat och subkategorierna bildar underrubriker. Exempel på 
analysförfarandet åskådliggörs i tabell 1.  
 
Tabell 1. Exempel på analysförfarande.  
 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori  
”Allt verkar fortfarande 
så overkligt, och jag har 
ännu egentligen inte smält 
detta att JAG skulle 
drabbas av 
bröstcancer”(Ihre, 1994, s 
65).  

Känns fortfarande 
overkligt att jag 
insjuknat i bröstcancer.  

Beskedet Beskedet om 
bröstcancer 

Emotionella 
upplevelser 

   

”Det som gör bröstcancer 
så speciellt ångestladdat 
är att sjukdomen inte bara 
utgör ett hot mot kvinnans 
liv, utan också mot hela 
hennes identitet. För 
många kvinnor är denna 
klump av fettvävnad, 
muskler och bröstkörtlar 
ett påtagligt bevis på 
deras kvinnlighet” 
(Ullenius, 1996, s 26).  

Sjukdomen utgör inte 
enbart ett hot mot 
kvinnans existens utan 
även mot bröstet som är 
av symbolisk betydelse 
för identiteten som 
kvinna.  

Kroppen Förändringar i 
kroppen 

Fysiska 
förändringar 

   

”Det var ju så dumt från 
min egen synpunkt att 
försöka vara så modig och 
tapper under en period i 
livet när jag behövde 
andras kärlek och omsorg 
så innerligt väl” (Ihre, 
1994, s 172). 

Det var dumt av mig att 
försöka vara så stark 
under en tid i livet när 
jag verkligen behövde 
andra omtanke.   

Upplevelser 
och tankar 

Att dela 
upplevelser och 
tankar med 
andra 

Sociala 
upplevelser 

  

”Visst hör jag till dem som 
klarar sig! Nog finns det 
en annan mening med mitt 
liv än att jag ska prövas 
genom en för tidig död i 
cancer!?” (Ullenius, 
1996, s 83).  

Det måste finnas en 
annan mening med mitt 
liv än att jag ska dö i 
förtid i cancer.  

Överlevnad Tankar om 
överlevnad 

Existentiella 
tankar 

  

 



9 

RESULTAT 
 
Resultatet i studien baseras på två självbiografiska böcker som har analyserats med kvalitativ 
innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Studiens resultat kommer att 
presenteras i fyra huvudkategorier med tillhörande subkategorier. I tabell 2 redovisas kategorier och 
subkategorier.  
 
Tabell 2. Redovisning av kategorier och subkategorier.  
 
Kategorier och subkategorier 
Emotionella upplevelser 

• Beskedet om bröstcancer 
• Känslor av varierande slag 
• Tankar inför framtiden 
• Spridning av cancern 

Fysiska förändringar 
• Förändringar i kroppen 
• Att genomgå cellgiftsbehandling 
• Att förlora håret 
• Att komma i klimakteriet 

Sociala upplevelser 
• Att dela upplevelser och tankar med andra 

Existentiella tankar 
• Att vilja leva 
• Tankar om överlevnad 
• Tankar om döden 

 
Emotionella upplevelser 
Beskedet om bröstcancer 
Ullenius (1996) fick beskedet om bröstcancer via telefon av en mottagningssköterska en vårdag då 
hon befann sig på sitt arbete. Några dagar tidigare hade hon genomgått mammografi och biopsi av 
den misstänkta självupptäckta knölen och nu kom beskedet.  
 

”Provsvaret kommer per telefon, en förmiddag på jobbet, en vårdag som alla andra 
men en som jag aldrig skall glömma. ”Primär mammaecancer” lyder beskedet. Det 
är så overkligt. Det händer inte, tänker jag. Det händer inte mig” (Ullenius, 1996, s 
16).  

 
Gemensamt för Ullenius (1996) och Ihre (1994) var att båda upplevde beskedet om bröstcancer som 
overkligt. Båda kvinnorna upplevde bröstcancerbeskedet som ofattbart och att situationen de båda 
befann sig i inte gällde dem själva. Kvinnorna hade svårigheter att komma till insikt om att just de 
drabbats av bröstcancer. Ullenius (1996) hade efter cancerbeskedet svåra mardrömmar och vaknade 
upp på morgonen i tron om att allting bara är en hemsk dröm. Ganska fort insåg hon att det inte var 
en mardröm att hon insjuknat i cancer utan någonting som var verkligt i allra högsta grad.  
 
Ullenius (1996) första reaktion var att cancerbeskedet kom som en överraskning och kändes som en 
oförklarlig dödsdom. Beskedet väckte känslor av ångest och skräck och då ordet cancer för henne 
var förknippat med döden uppstod även existentiella tankar.  
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“Mamma. Cancer. Moderskap är ju liv i dess mest jublande former, symboliserat av 
ett mjukt, runt och sensuellt kvinnobröst! Och cancer är bara ångest, skräck och 
död. Eller? När den första ordfixeringen lagt sig infinner sig en förlamande, allt 
överskuggande skräck för diagnosens andra led. CANCER! HJÄLP! INTE JAG!” 
(Ullenius, 1996, s 17).  

 
Reaktionerna i samband med ett cancerbesked varierar från person till person. Ullenius (1996) 
kände efter bröstcancerbeskedet ett stort informationsbehov. Hon läste mycket böcker i ämnet i 
hopp om att finna någon form av tröst och svar på alla frågor som väcktes.  
 
Känslor av varierande slag 
Ihre (1994) ville helst av allt efter att ha fått diagnosen falla i djup sömn och sova länge, för att 
senare bli väckt med beskedet om att allt var ett missförstånd och att hon inte hade insjuknat i 
bröstcancer.  
 

”Helst av allt ville jag ha starka sömntabletter som skulle få mig att sova djupt och 
länge. Som Törnrosa, så att när jag vaknade skulle alla mina doktorer stå lutade 
över mig och säga att allt varit ett enda långt missförstånd” (Ihre, 1994, s 46-47).  

 
Ihre (1994) beskrev att hon blev förvånad över att hon efter beskedet om bröstcancer än dock 
reagerade så pass rationellt som hon gjorde. Hon upplevde att reaktionen var precis som i en 
affärsangelägenhet där problemet låg framför henne som på något sätt skulle lösas. Något som hon 
tror låg till grund i att hon ännu inte kunnat inse att hon var sjuk i bröstcancer. Hon kände sig precis 
lika frisk och energisk som i vanliga fall och ställde sig undrande inför hur sjuk kroppen kan vara 
utan att känna sig sjuk. Så länge hon kunde minnas hade hon varit rädd för att ligga någon i hennes 
närhet till last och hade en stark vilja att klara allting på egen hand. I samband med beskedet om 
bröstcancer blev hon livrädd att sjukdomen skulle få henne att bli beroende av andra och vara till 
besvär.  
 
Ullenius (1996) upplevde i samband med sin bröstcancerdiagnos stor förtvivlan, självömkan, ilska 
och sorg över att ha insjuknat i en livshotande sjukdom. Samtidigt kände hon orättvisa över att just 
hon blivit sjuk i bröstcancer och ställde sig undrande inför vad hon hade gjort för att förtjäna denna 
sjukdom.  
 

”Så snart jag är ensam i ett rum gråter jag hejdlöst. Jag pendlar mellan förtvivlan 
och nattsvart förtvivlan. Framför allt känner jag sorg, sorg över att ha drabbats av 
denna livshotande sjukdom. Och ilska: ”Varför just jag? Vad har jag gjort för 
ont?”(Ullenius, 1996, s 19).  

 
Inför operationen oroade sig Ullenius (1996) mycket över att sjukdomen som tidigare enbart varit 
ett psykiskt bekymmer även skulle förvandlas till ett lidande rent fysiskt. Innan operationen hade 
hon svårt att kunna bearbeta det faktum att hon insjuknat i bröstcancer. Operationen och det fysiska 
lidande den skulle medföra oroade henne tidigare, men postoperativt upplevde hon det som en ren 
befrielse att känna fysisk smärta. Äntligen uppstod någonting konkret att bearbeta.   
 
Tankar inför framtiden 
Efter bröstcancerbeskedet orkade Ihre (1994) inte tänka på framtiden. Hon upplevde att det var 
tillräckligt svårt att kunna ta till sig det faktum att hon fått en livshotande diagnos att tankar på 
framtiden blev för mycket att hantera i det skedet. Genom att hålla sig sysselsatt distraherade hon 
sig från att tänka på vad framtiden skulle kunna innebära och allt det svåra som eventuellt väntade 
henne.  
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Spridning av cancern 
Efter operationen upplevde Ullenius (1996) svårigheter att hantera ovetskapen huruvida cancer hade 
spridit sig till andra delar av kroppen eller inte. I samband med operationen avlägsnades ett antal 
lymfkörtlar från armhålan som analyserades tillsammans med tumören. Hon var medveten om att 
hennes chanser att överleva skulle minskas drastiskt om cancern spridit sig till andra organ. 
Dessutom var cancern invasiv vilket fick henne att tänka på att cancercellerna även kunde ha 
angripit andra delar av kroppen än enbart hennes bröst. Vetskapen om detta försökte hon förtränga 
vilket var omöjligt.  
 
Även Ihre (1994) fick i samband med sin operation avlägsna ett antal lymfkörtlar från armhålan 
som analyserades tillsammans med tumören. När hon senare fick beskedet om att cancern inte 
spridit sig till lymfkörtlarna kände hon sig stolt, men inte direkt överraskad då hon kände sig helt 
frisk. Ullenius (1996) trodde att hon efter beskedet om att cancern inte spridit skulle känna sig 
enormt lättad och vilja fira det glädjande beskedet. Istället kände hon att det var helt fel att fira att 
cancern inte spridit sig då det fortfarande inte var säkert att hon skulle överleva.  
 

”Det är nu man skall skåla i champagne, har jag förstått av andra 
bröstcancerpatienter. Hurra, ingen spridning! Men det känns inte sådär himmelskt 
underbart som jag hade hoppats att det skulle kännas. Det är tvärtom mycket 
främmande att inleda något firande. Jag befinner mig ju fortfarande ännu under ett 
potentiellt dödshot” (Ullenius, 1996, s 77).  

 
Fysiska förändringar 
Förändringar i kroppen 
Ullenius (1996) upplevde att det som gjorde bröstcancer så särskilt ångestladdat var att sjukdomen 
inte enbart utgjorde ett existentiellt hot. Sjukdomen utgjorde även ett hot mot den kroppsdel som 
var av stor symbolisk betydelse för kvinnlig identitet. För henne kom beskedet om att hon skulle 
tvingas ta bort hela sitt ena bröst istället för en liten del av det som en chock. Kämpande med gråten 
i halsen tvingades hon även fatta det svåra beslutet om hon ville rekonstruera bröstet i efterhand 
eller i samband med avlägsnandet av sitt bröst.  
 
Ihre (1994) kände det som att hennes kropp hade svikit i och med bröstcancern. Hon upplevde att 
kroppen som tidigare varit en intim del av henne inte längre existerade. Kroppen som hade blivit 
utsatt för omfattande kirurgiska ingrepp var hon tvungen att lära känna på nytt utan att känna sig 
bitter inför dess svek. Kroppen var för henne svår att förstå då den verkade leva sitt eget liv.  
 
Efter operationen täcktes området där Ullenius (1996) ena bröst tidigare varit beläget av ett 
bandage. Hon ville ogärna se operationsområdet och försökte förtränga att hon vid ett återbesök på 
sjukhuset skulle bli tvungen ta bort det skyddande bandaget. Tidigare hade det för henne varit svårt 
nog att se området där bröstet tidigare befunnit sig, nu skulle hon även behöva röra vid det. I 
samband med första duschen efter att bandaget tagits bort överväldigades hon av en sorg likt vid ett 
dödsfall över förlusten av sitt bröst. När hon skulle tvåla in sig i duschen kändes det obehagligt då 
kroppen för henne kändes helt främmande och inte längre som en del av henne själv.   
 
Ullenius (1996) som valde att operera in en silikonprotes funderade emellanåt på om hon gjorde rätt 
som valde en inopererad protes framför en löstagbar. Alternativet med en löstagbar protes hade 
tidigare varit ett otänkbart då den skulle bidragit till en mer omfattande känsla av att vara stympad. 
Den inopererade protesen skapade mycket obehag och upplevdes som en främmande del av hennes 
kropp. Hon kunde inte heller föreställa sig att protesen en dag inte längre skulle skapa något 
obehag. Hon funderande på om det i slutändan skulle ha varit mycket lättare att ha valt den 
löstagbara protesen. Denna trodde hon inte hade gett upphov till känslor av att det fanns en ballong 
mellan henne och kroppen då hon kunde ta den av sig när så önskades.  
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För Ullenius (1996) förändrades samlivet mellan henne och maken efter operationen. Hon upplevde 
att deras samliv tydligt mattats av till följd av sjukdomen. Känslan av att vara amputerad trots 
bröstprotesen var ständigt närvarande och överskuggade makens bevis på sin kärlek för henne. Det 
påverkade även hennes upplevelse av att vara en sexig och attraktiv varelse då hon blivit medveten 
om sin egen dödlighet.  
 

”Samlivet går på sparlåga när man blivit av med ett av sina bröst. Det är 
oundvikligt. Jag känner mig amputerad, trots den svällande, hårda och ömmande 
protesen som någon gång i vad som nu ter sig som en avlägsen framtid skall bli ett 
ersättningsbröst. När man har sett sin egen dödlighet i vitögat, snubblat på tanken 
”när” istället för ”om”, och det långa liv som en gång tedde sig oändligt känns 
plötsligt så bräckligt som ett utslitet gummiband, då är det svårt att känna sig 
sexig” (Ullenius, 1996, s 106).  
 

Ullenius (1996) upplevde i samband med att maken uppvisade tecken på att han ville ha sexuellt 
umgänge och smekte det nya bröstet att hon inte visste om hon uppskattade det eller inte. För henne 
var bröstprotesen enbart frånstötande och hon kunde inte se hur maken kunde tycka att denna var 
sensuell.  
 
Att genomgå cellgiftsbehandling 
Både Ullenius (1996) och Ihre (1994) fick efter operationen genomgå cellgiftsbehandling. Ihre 
(1994) hade inte ägnat en enda tanke åt att fortsatt behandling varken innan eller första tiden efter 
operationen när hon fick beskedet om cellgiftsbehandling. Då hon saknade kunskap om vad det 
egentligen innebar väcktes ett starkt behov av att veta mer. Hon läste i olika böcker och kom fram 
till att cellgiftsbehandling var vanligt förekommande. Hon hade tidigare hört talas om hemska 
biverkningar i form av illamående, kräkningar, uttorkning och håravfall vilket skrämde henne.  
 
Gemensamt för Ullenius (1996) och Ihre (1994) var att båda hade en stark vilja att kunna fungera så 
normalt som möjligt under cellgiftsbehandlingen. Ullenius (1996) upplevde dagarna efter en 
cellgiftsbehandling att hon blev enormt trött, en trötthet hon aldrig tidigare upplevt och förmågan att 
kunna fungera som vanligt var som bortblåst. Ihre (1994) upplevde i samband med sin cellgifts-
behandling de hemska biverkningar hon hört talas om och oroat sig för. Dagarna efter att hon hade 
fått cellgiftsbehandling kände hon sig fullständigt utarmad och ett konstant illamående sköljde över 
henne.  
 
Att förlora håret 
Förlusten av håret i samband med cellgiftsbehandlingen var för såväl Ihre (1994) och Ullenius 
(1996) en svårhanterlig upplevelse. Ihre (1994) ansåg att den tillfälliga förlusten av håret egentligen 
inte var av betydelse i jämförelse med en förlust av livet. Hon ansåg trots detta att håret var av stor 
betydelse för henne i egenskap av kvinna och förlusten av håret var att likna med amputering.  
 
Innan cellgiftsbehandlingen påbörjades hade Ullenius (1996) enbart uppehållit sig vid tankar om att 
hon kanske inte skulle överleva. Nu fick hon även ångestkänslor över att förlora sitt tjocka, snälla 
hår. Tanken på att förlora sitt hår förknippades med rakade koncentrationslägerfångar och skalliga 
cancersjuka barn. Mellan andra och tredje cellgiftsbehandlingen började hon förlora sitt hår och 
beskrev det som ren tortyr att duscha då stora hårtussar likt fågelbon föll av. Upplevelserna av att 
håret föll av bara genom att vidröra gjorde henne mycket ledsen och kändes som en svår förlust.  
 
Att komma i klimakteriet  
Ihre (1994) upplevde att hon i samband med cellgiftsbehandlingen började svettas mycket. Hon 
hade inte tidigare haft problem med svettningar och satte dessa i samband med klimakteriet. 
Svettningarna upplevdes som väldigt besvärande, särskilt nattetid då svetten rann trots att hon låg 
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ovanpå sängkläderna. Sovställningen tätt inpå maken Torbjörn som hon tidigare älskat var inte 
längre möjlig på grund av de kraftiga svettningarna.  
 
Ihre (1994) tyckte att hon saknade tillräcklig kunskap om vad det egentligen innebar med att vara i 
klimakteriet och beslutade sig för att söka mer information om ämnet. Hon fann en bok som på ett 
bra sätt beskrev klimakteriet men reagerade på att det framställdes som någonting positivt i en 
kvinnas liv. Hon ställde sig undrade inför vad som egentligen kunde vara positiv med klimakteriet. 
Hon hade inga planer på att skaffa fler barn men såg klimakteriet som ett slags bevis på att hon var 
förbrukad som kvinna.  
 
Sociala upplevelser 
Att dela upplevelser och tankar med andra 
Både Ihre (1994) och Ullenius (1996) kände ett behov av att dela med sig av sina upplevelser och 
tankar kring sjukdomen till anhöriga och vänner, men även till andra personer i deras omgivning. 
Ullenius (1996) ville gärna komma i kontakt med andra kvinnor med diagnosen bröstcancer för att 
kunna dela upplevelser och tankar. Hon sökte sig därför till en patientförening för kvinnor med 
bröstcancer. Hur stöttande och omtänksam hon än upplevde att omgivningen var så skänkte kvinnor 
i samma situation som henne en annan form av stöd. Den som inte själv hade varit sjuk i 
bröstcancer saknade riktig förståelse om hur det är att vara sjuk.   
 

”En långpromenad med min ”cancermentor” piggar också upp. Hur vänlig och 
deltagande omgivningen än är, får jag en helt annan tröst och styrka av henne. Det 
är bara den som själv gått igenom samma elände som riktigt kan förstå hur det 
känns” (Ullenius, 1996, s 92).  
 

Ullenius (1996) upptäckte att omgivningen hanterade vetskapen om hennes bröstcancer på skilda 
sätt. Hon visste inte vad hon tyckte värst om i mötet med personer i sin omgivning. Personer som på 
grund av cancerrädsla frågade hur hon mådde, eller personer som låtsades som om de inte visste att 
hon fått bröstcancer.  
 
Ihre (1994) upplevde att hon innerst inne inte ville dela med sig av sina upplevelser och tankar för 
att inte oroa sina anhöriga och vänner. Under sin sjukdomstid försökte hon upprätthålla en fasad och 
ville verka stark och modig, något som hon insåg var ett felaktigt beteende. Det var under den här 
perioden i hennes liv som behovet av omtanke från anhöriga och vänner var som allra störst. Hon 
ville bara inte att andra skulle tycka synd om henne för att hon var sjuk i bröstcancer. Samtidigt 
kände hon ett stort behov av att få ventilera sina tankar, erfarenheter och sin oro. Vänner och 
bekanta kunde inte nog ofta visa sitt deltagande under hennes sjukdomstid. Det viktiga var att visa 
att de brydde sig och fanns tillhands, inte att de sa någonting speciellt.   
 

”Jag ville ju inte tala om det för någon egentligen. Dels för att inte oroa, dels för 
att jag skulle hata att folk tyckte synd om mig, lade huvudet på sned och tog sina 
båda händer runt min framsträckta när man hälsade och sade: ”Hur mår DUUU?” 
(Ihre, 1994, s 41).  
 

Existentiella tankar 
Att vilja leva 
Varken Ullenius (1996) och Ihre (1994) hade någon rädsla för att dö, en sak var dock säker, ingen 
av dem ville dö innan livet ens hade hunnit börja. Båda kvinnorna uttryckte att de väldigt gärna ville 
fortsätta leva. Livet upplevdes som alltför underbart för att skiljas från det i förtid. Tankar om döden 
skrämde inte Ullenius (1996). Inte sedan tonåren då hon som medlem i spiritualistisk förening fått 
bevis för en tillvaro efter livet och att döden inte var något slut, hade hon varit rädd för att dö.  
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”Det är inte tanken på döden som skrämmer mig. Jag har egentligen inte varit rädd 
för att då alltsedan tonåren då jag var aktiv i en spiritualistisk förening och fick 
mängder av bevis för att det finns en tillvaro efter denna och att döden ingalunda är 
något slut. Jag vill inte påstå att jag ser framemot döden med spänning och 
tillförsikt, men nästintill. Men jag vill inte dö innan jag levt. Jag vill inte lämna livet 
så länge jag står mitt uppe i det” (Ullenius, 1996, s 44).  
 
”Jag är inte längre rädd för att dö, men en sak vet jag säkert: Så oändligt gärna vill 
jag leva!” (Ihre, 1994, s 174).   
 

Ullenius (1996) ansåg att livet inte blev detsamma efter att ha fått ett cancerbesked. En livshotande 
sjukdomen behövde inte innebära att livet automatiskt tog slut. Det viktiga för henne var att blicka 
framåt och inte se tillbaka på livet som frisk. Livet var värdefullt och härligt och att vara vid liv var 
en gåva. Under pågående cellgiftsbehandling valde hon att återgå till sitt arbete, något som hon såg 
mycket fram emot. Ihre (1994) tyckte däremot att ingenting hade förändrats till följd av 
bröstcancern. Hon tyckte mycket om sitt liv och skulle inte vilja leva på ett annorlunda sätt eller 
tillsammans med andra personer i sin närhet.  
 
Tankar om överlevnad 
Tankar om att de kanske inte skulle överleva fanns hos både Ullenius (1996) och Ihre (1994). 
Tidigare hade Ihre (1994) inte tillåtit sig tänka tanken att hon eventuellt skulle förlora kampen mot 
bröstcancern. Hon var fast besluten att tillfriskna från cancern och att dö existerade inte. När hon 
läste en självbiografi skriven av en kvinna med diagnosen bröstcancer kände hon igen tankar och 
attityder. Plötsligt blev hon väldigt rädd, tänk om hon kanske inte skulle överleva trots allt.  
 
Hos Ullenius (1996) varvades självömkan över att ha blivit sjuk med hopplöshet och tankar kring 
en osäker framtid. Efter operationen orkade hon inte bearbeta den kroppsliga förlusten av bröstet. 
Det var tillräckligt svårt att kunna hantera själva sjukdomen och det faktum att det fortfarande var 
osäkert om hon överhuvudtaget skulle överleva. Rädslan för ett eventuellt återfall som inte skulle gå 
att behandla var stor. Samtidigt var hon fast besluten att inte låta resten av livet förstöras av dessa 
tankar. Det fanns inget annat alternativ än att vara en överlevare. Livet måste ha en annan mening 
än att dö för tidigt i bröstcancer.  
 

”Visst hör jag till dem som klarar sig! Nog måste det finnas en annan mening med 
mitt liv än att jag ska prövas genom en för tidig död i cancer!?” (Ullenius, 1996, s 
183).  

 
Tankar om döden 
Efter beskedet om bröstcancer kretsade Ullenius (1996) tankar kring döden. Hon hade svårigheter 
med att intellektuellt kunna ta till sig beskedet om att hon var sjuk och nu skulle tvingas genomgå 
medicinska behandlingar. Allt detta utan att känna sig det minsta sjuk och för att läkarna påstod sig 
veta att annars skulle hon inte överleva. Trots att statistik säger att allt fler kvinnor blir botade från 
sin bröstcancer kunde hon inte ta till sig den informationen i det ögonblicket. Istället förknippades 
cancerbeskedet med skräckbilder om dåtidens kräfta som var synonymt med outhärdligt lidande, 
svår smärta och oundviklig död. Vidare tyckte hon att det var konstigt att en liten knöl i hennes 
bröst kunde vända upp och ner på hela hennes liv. Hennes egen dödlighet hade tidigare varit ett 
abstrakt begrepp och kändes innan cancerbeskedet så avlägsen. Nu var döden plötsligt en högst 
närvarande del i hennes liv och överskuggade allting annat.  
 
Ihre (1994) var väldigt känslig inför varje besked läkaren skulle ge och var beredd att tolka alla 
dessa på värsta tänkbara sätt. Trots medvetenheten om att majoriteten av återfall i bröstcancer 
inträffar under de två första åren efter att tumören avlägsnats kommer hon aldrig mer känna sig helt 
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trygg. Däremot vet hon att det kommer kännas betydligt lättare efter tvåårsdagen då risken för 
återfall minskat. Sjukdomen har fått henne att inse att livet inte är oändligt utan att döden är 
någonting högst verkligt.  
 

”Även om jag vet att jag aldrig kommer vara riktigt trygg, så kommer jag kunna 
andas lugnare när tvåårsdagen passerat. De flesta återfall kommer ju inom denna 
period. Inte så att jag går omkring hela dagarna och är rädd för att dö. Nej, 
konstigt nog lär man sig leva med att Döden inte är ett intellektuellt begrepp utan 
något högst verkligt” (Ihre, 1994, s 174).  

 

DISKUSSION 
 
Diskussionsavsnittet är uppbyggt av två delar. I metoddiskussionen diskuteras metodvalet och 
tillvägagångssättet för studien. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i anknytning till studiens 
bakgrundsavsnitt samt teoretisk referensram.  
 
Metoddiskussion 
Metoden som valts är en litteraturstudie av kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2003) 
fokuserar en studie av kvalitativ ansats på att tolka, skapa mening och förståelse för människans 
subjektiva upplevelser av omvärlden. Inom kvalitativ forskning läggs fokus på förståelse för 
människans upplevelser av exempelvis ett fenomen i sitt sammanhang (ibid). I denna studie var 
syftet att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever den förändrade livssituationen. Polit och 
Beck (2006) menar att i en studie med kvalitativ ansats insamlar forskaren kvalitativa data i form av 
narrativa berättelser såsom dagböcker. Kvalitativ omvårdnadsforskning bidrar vidare till att forma 
förståelse hos sjuksköterskor för patientens upplevelser (ibid).  
 
I denna kvalitativa studie baseras resultatet på självbiografiska böcker. Önskan är att skapa en 
djupare förståelse för hur kvinnor med bröstcancer upplever sin förändrade livssituation. Genom att 
använda självbiografiska böcker i resultatet framför vetenskapliga artiklar skulle resultatet bli en 
mer personlig spegling av hur den förändrade livssituationen upplevs. I motsats till vetenskapliga 
artiklar är upplevelserna i självbiografierna inte sammanställda av någon utomstående forskare och 
det har inte heller skett någon tolkning. Det blir personligt att använda självbiografier framför 
vetenskapliga artiklar då dessa oftast är baserade på ett stort antal deltagare. Det finns mycket 
forskning inom området bröstcancer och upplevelserna kring sjukdomen, men vetenskapliga artiklar 
används endast i studiens bakgrund och resultatdiskussion. Bröstcancer förekommer inte 
uteslutande hos kvinnor utan även män insjuknar, dock inte i samma omfattning. I studien läggs 
fokus på kvinnors upplevelser av den förändrade livssituationen i samband med bröstcancer. I 
dagsläget finns väldigt lite forskning gjord kring mäns upplevelser av bröstcancer. Det finns inte 
heller några självbiografier skrivna som belyser hur män med bröstcancer upplever sjukdomen. De 
böcker som finns i nuläget belyser mäns upplevelser av bröstcancer ur ett anhörigperspektiv. 
Således saknas det tillräckligt med material för att kunna göra en litteraturstudie om hur män 
upplever den förändrade livssituationen i samband med bröstcancer. Det skulle dock vara intressant 
att istället belysa mäns upplevelser av bröstcancer då sjukdomen anses vara en kvinnosjukdom. 
Sökning efter självbiografisk litteratur i bibliotekskatalogerna på Blekinge Tekniska Högskola och 
Karlskrona stadsbibliotek resulterar i totalt åtta självbiografiska böcker i ämnet. Sökning efter 
självbiografiska böcker i bokhandlar på internet resulterar inte i något större utbud av litteratur i 
området att välja utifrån. Utav de åtta böcker sökningen resulterar i svarar sju stycken mot studiens 
syfte. Inklusionskriterierna är att böckerna skall vara skrivna av kvinnor på svenska och utifrån ett 
patientperspektiv. Böckerna skall skildra livssituationen och handla om tiden från upptäckten av 
knölen i bröstet till ett år efter diagnosen bröstcancer. Den självbiografi som faller bort från 
sökningen är skriven på norska och har blivit översatt till svenska. Syftet med att endast använda 
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oss av självbiografiska böcker skrivna på svenska är för att undvika inkorrekta tolkningar eller 
översättning av författarens upplevelser av sin livssituation. Då någon översättning inte behöver 
göras av materialet är det möjligt att vara så textnära som möjligt. Två självbiografiska böcker 
skrivna av Ihre (1994) och Ullenius (1996) båda skrivna under mitten av 1990-talet används. Valet 
föll på dessa självbiografier trots att det finns böcker som är skrivna senare. Böckernas ålder saknar 
betydelse då upplevelserna av den förändrade livssituationen i samband med bröstcancer inte 
bedöms ha ändrats jämfört med böcker skrivna under 2000-talet. Dock har sjukvården utvecklats 
sedan böckerna skrevs i det avseendet att behandlingarna för bröstcancer förbättrats samt att det i 
dagsläget finns särskilda team för omhändertagande bröstcancerpatienter.  
 
Böckerna skrivna av Ihre (1994) och Ullenius (1996) anses stämma väl överens med studiens syfte 
och utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Båda författarna ger i sina böcker en inblick i deras 
upplevelser av bröstcancern och hur denna förändrar deras livssituation på ett gripande och 
uttrycksfullt sätt. I boken av Ullenius (1996) varvas varje kapitel som beskriver hennes egna 
upplevelser av de olika faserna under första året efter diagnosen med medicinska fakta. Dessa 
kapitel utesluts då studiens syfte är att belysa hur kvinnan själv upplever sin livssituation i 
förhållande till sjukdomen. Istället tas meningsenheter endast ut från de kapitel som beskriver 
Ullenius (1996) upplevelser. Trots att det faller bort ett antal kapitel ur boken på grund av den 
medicinska faktan anses resterande kapitel ändå vara tillräckliga för att kunna belysa författarens 
upplevelser. I studien baseras resultatet endast på två självbiografiska böcker vilket ger ett begränsat 
resultat. Därför kan resultatet inte ses som allmänt gällande för hur kvinnor upplever den förändrade 
livssituationen i samband med bröstcancer. Böckerna som används belyser liknande upplevelser 
vilka ändå tros vara vanligt förekommande bland kvinnor med bröstcancer.  
 
Böckerna analyseras med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). 
Denna analysmetod lämpar sig väl för att analysera självbiografier. Metoden är lättöverskådlig och 
har fem tydliga steg. Fokus läggs på böckernas manifesta innehåll för att materialet skall tolkas så 
lite som möjligt. Viljan är att se vad kvinnorna i böckerna verkligen upplever utan att titta efter 
underliggande mening i den skrivna texten. På så sätt är det möjligt att vara nära texten utan att 
förvanska kvinnornas upplevelser. Analysens två första steg väljs i tidigt skede att genomföras på 
enskilt håll för att därefter diskutera vad stegen resulterat i. Syftet med detta tillvägagångssätt är att 
författarna skall kunna bilda en egen tolkning av materialet utan att påverkas av medförfattaren. 
Detta visar sig i efterhand vara positivt då det innebar två infallsvinklar på innehållet i de 
självbiografiska böckerna.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att belysa hur kvinnor upplever den förändrade livssituationen i 
samband med bröstcancer. I resultatet framkommer fyra kategorier ”emotionella upplevelser”, 
”fysiska förändringar”, ”sociala upplevelser” och ”existentiella tankar” utifrån vilka 
resultatdiskussionen kommer att föras.  
 
I resultatet framkommer det att Ihre (1994) och Ullenius (1996) vid diagnosen har svårigheter att 
kunna ta till sig att de insjuknat i bröstcancer. Beskedet upplevs surrealistiskt och för dem båda är 
situationen overklig. Hos både Ihre (1994) och Ullenius (1996) väcker beskedet starka känslor och 
tankar som pågår under hela sjukdomsperioden. För Ullenius (1996) är själva ordet cancer 
synonymt med döden och beskedet som kommer som en blixt från klar himmel är för henne en 
dödsdom. Lackey, Gates och Brown (2001) beskriver likartade upplevelser i samband med beskedet 
om bröstcancer. Deras studie visar att det är vanligt förekommande att diagnosen bröstcancer 
förknippas med döden och upplevs som en dödsdom.  I en studie Muniz da Costa Vargens och 
Berterö (2007) framkommer det att diagnosen upplevs som chockartad och associeras med döden. 
Enligt Landmark och Wahl (2002) väcks starka känslor i samband med beskedet om bröstcancer 
vilka kan ses som en traumatisk kris. Enligt Cullberg (2006) kan i vissa fall en traumatisk kris 
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utlösas vid ett cancerbesked och under krisens första fas reagerar ofta individen med starka känslor 
och upplever situationen som overklig.  
 
Lazarus och Folkman (1984) menar att när en individ ställs inför en situation som upplevs som 
påfrestande görs både beteendemässiga och kognitiva försök att hantera denna. Coping sker 
antingen probleminriktat eller emotionellt inriktat. Rydén och Stenström (2008) menar att 
probleminriktad coping inte lämpar sig i alla situationer. I samband med ett cancerbesked kan det 
finnas ett behov av att i första hand minimera den emotionella stressen som beskedet gav upphov 
till för att därefter kunna agera probleminriktat (ibid). I vår studie och i forskningsresultat 
framkommer det att det är vanligt att ett cancerbesked väcker starka känslor och situationen upplevs 
hotfull då den utgör ett existentiellt hot. Det framkommer att diagnosen kommer oväntat och 
upplevs som chockartad. Både Ihre (1994) och Ullenius (1996) hanterar situationen genom att först 
inrikta sig på de känslor och tankar som sjukdomen ger upphov till för att därefter agera 
probleminriktat. Ihre (1994) beskriver att hon agerar som i en affärsangelägenhet när den 
emotionella stressen efter beskedet minskar något. Sjukdomen ses som ett problem som kräver en 
lösning genom att hon aktivt måste agera. Enligt Lazarus och Folkman (1984) och Rydén och 
Stenström (2008) kan den känslomässiga stressen först behöva bearbetas för att individen därefter 
skall kunna ta sig an sjukdomen på ett mer probleminriktat sätt (ibid).  
 
Ashing-Giwa, Padilla, Tejero, Kraemer, Wright, Coscarelli, Clayton, Williams och Hills (2004) 
beskriver anpassningssvårigheter till de fysiska förändringarna som orsakas av bröstcancern. 
Flertalet kvinnor i studien beskriver känslor av att vara mindre attraktiv, förlust, deformering samt 
genans över den egna kroppen (ibid). Enligt Oxlad, Wade, Hallsworth och Koczwara (2007) och 
Lackey et al, (2001) framkommer det att de fysiska förändringarna påverkar kvinnornas identitet 
och medför att de känner sig mindre attraktiva. I båda studierna visar sig brösten och håret vara av 
stor betydelse för känslan av att vara kvinna och förlusten av dessa till följd av sjukdomen är svår 
att hantera (ibid). Enligt Chamberlain-Wilmoth (2001) påverkar bröstcancern den kroppsdel i vilken 
mycket emotioner investerats i men som även symboliserar kvinnlighet. Berterö och Chamberlain-
Wilmoth (2007) och Arman et al, (2002) beskriver i sina studier känslor av att inte längre känna sig 
hel efter operationen då denna förändrat såväl kroppen som upplevelsen av att vara kvinna. Enligt 
en studie av Holmberg et al, (2001) uppger kvinnorna även att bröstcancern påverkat deras 
sexualitet och intima förhållande till en partner. Faktorer som påverkar dessa aspekter var 
upplevelsen av den egna kroppen och självkänsla (ibid). Dessa upplevelser kan kopplas till vår 
studie där både Ihre (1994) och Ullenius (1996) uttrycker att förlusten av bröstet och håret påverkar 
deras kvinnliga identitet och känslan av att vara en sexuell varelse. Förlusten är svår att hantera men 
upplevs i relation till att eventuellt inte överleva vara av ringa betydelse. För Ullenius (2006) 
påverkades den intima relationen till partnern på grund av bröstcancern. Känslan av att vara 
stympad är ständigt närvarande och det får henne att tveka inför om hon fortfarande är attraktiv som 
kvinna.  
 
I en studie av Fenlon och Rogers (2007) framkommer det att klimakteriet som uppstår som en 
biverkan av efterbehandlingen påverkar livssituationen. De svåra svettningarna som kan vara en del 
av klimakteriet skapar problem för kvinnorna i intima förhållanden. Svettningarna upplevs som 
genanta och påverkar deras sociala förmåga. Chamberlain-Wilmoth (2001) beskriver även att 
klimakteriet får kvinnorna att känna sig gamla och oförmågan att kunna få fler barn är en stor sorg. 
I vår studie framkommer det att Ihre (1994) i samband med cellgiftsbehandlingen kommer i 
klimakteriet och får svåra svettningar. Inte minst påverkas intimiteten till hennes partner då 
svettningarna hindrar henne från att kunna vara nära hans kropp. Klimakteriet får henne att känna 
sig förbrukad som kvinna trots att hon inte planerar att skaffa fler barn.  
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Behov av att dela upplevelser och tankar med andra beskrivs i en studie av Berterö och  
Chamberlain-Wilmoth (2007). I studien framkommer det att mötet med kvinnor i samma situation 
som blivit friskförklarade ingjuter hopp om att tillfriskna. Allen, Savadatti och Gumankin-Levy 
(2008) beskriver i sin studie en vilja att hjälpa andra i samma situation i syfte att kunna bidra med 
det stöd som de själva fick under sin sjukdomsperiod. I vårt resultat framkommer det att Ihre (1994) 
och Ullenius (1996) båda har ett behov av att dela med sig till andra av de tankar och känslor som 
sjukdomen väcker. Ullenius (1996) uttrycker att hon får en annan form av tröst från någon som själv 
befunnit sig i samma situation. Hon tycker att den som gått igenom samma sak kan förstå på ett helt 
annat plan vad hon går igenom. Ihre (1994) vill däremot egentligen inte dela sina upplevelser och 
tankar med någon, samtidigt som hon känner sig tvungen till det. Hon har en vilja av stål att klara 
av situationen utan att bli beroende av andra och utan andras medlidande. Lazarus och Folkman 
(1984) och Rydén och Stenström (2008) menar att när en person ställs inför en svår sjukdom väcks 
många tankar och känslor som bearbetas genom emotionellt inriktad coping. Resultatet visar att för 
Ihre (1994) och Ullenius (1996) är dela upplevelser och tankar av stor betydelse för att bearbeta 
upplevelser och tankar kring sjukdomen. De har ett stort behov av att prata om det som hänt för att 
kunna blicka framåt.  
 
I resultatet framkommer det att både Ihre (1994) och Ullenius (1996) tycker att livet är för härligt 
för att dö i förtid. Ullenius (1996) anser att bröstcancern inte uteslutande har negativa effekter då 
den får henne att komma till insikt om att varje dag är en gåva och att livet bör tas tillvara på. Ihre 
(1994) anser att ingenting har förändrats till följd av cancern, hon lever det liv hon vill leva och 
tillsammans med de människor hon älskar. Resultatet i vår studie kan kopplas till studien av Muniz 
da Costa Vargens och Berterö (2007) som beskriver att sjukdomen inte enbart haft negativa effekter. 
Även där framkommer det att bröstcancern förändrat kvinnornas värderingar och att de har börjat 
prioritera annorlunda. Livet upplevs som underbart och bröstcancern får dem att inse hur fantastiskt 
det är att vara vid liv. Oxlad et al, (2007) menar att det existentiella hotet i och med bröstcancern får 
dem att leva i nuet.  
 
Beskedet om bröstcancer väcker många existentiella tankar hos både Ihre (1994) och Ullenius 
(1996). Framtiden upplevs som osäker och hoppet om tillfrisknande sviktar. Trots vetskapen att 
många kvinnor botas från bröstcancern kretsar tankarna kring att det fortfarande finns ett hot mot 
livet. Bröstcancern får dem båda att komma till insikt som sin egen dödlighet. Alla dör vi förr eller 
senare, frågan är om det skulle ske snarare förr än senare. Rädslan för ett eventuellt återfall i ett 
senare skede är stor. Varken Ihre (1994) eller Ullenius (1996) tänker låta sig nedslås av dessa tankar 
på att de eventuellt inte skall vinna kampen över sjukdomen. Båda är fast beslutna om att det finns 
en annan mening med deras liv än att dö i bröstcancer. Henderson, Gore, Davis och Condon (2003) 
beskriver att viljan att leva tjänar som en viktig drivkraft i kampen mot bröstcancern. Istället för att 
gräva ner sig i negativa tankar driver den starka viljan att fortsätta leva för sin egen skull och för 
familjen dem framåt i deras kamp mot sjukdomen. Enligt Lazarus och Folkman (1984) syftar 
emotionellt inriktad coping dels till att hantera de känslor och tankar som uppkommer men även att 
förändra dessa. I resultatet framkommer det att Ihre (1994) och Ullenius (1996) vid beskedet om 
bröstcancer förknippar sjukdomen med ett existentiellt hot och utdraget lidande. Allteftersom tiden 
går ser båda bortom det faktum att sjukdomen utgör ett hot mot deras totala existens och försöker 
istället blicka framåt och ha en positiv inställning. 
 
Lazarus och Folkman (1984) delar som tidigare nämnt in coping i två strategier, emotionellt och 
problemfokuserad. Enligt Rydén och Stenström (2008) lämpar sig inte problemfokuserad strategi 
vid exempelvis besked om en svår sjukdom som bröstcancer. Vid en svår sjukdom kan rubbningen 
av fysiska och psykoligiska jämvikten ge upphov till en hälsokris. Individen genomgår en 
förvandling från att ha vara frisk till att bli patient. En rad starka känslor och många tankar väcks 
samtidigt som kroppen genomgår en förändring. Framtiden upplevs inte sällan osäker och blir 
förändrad. I figur 2 illustreras de copingstrategier som återfanns i Ihre (1994) och Ullenius (1996) 
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utsagor av den förändrade livssituationen med utgångspunkt i Lazarus och Folkman (1984) teori om 
coping. Det framkommer i resultatet att viljan att leva, positiv inställning och dela upplevelser och 
tankar med andra var de sätt att bemästra den förändrade livssituationen som Ihre (1994) och 
Ullenius (1996) använder sig av.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Copingstrategier vid bröstcancer efter Lazarus och Folkman (1984, s 142-143) med tillägg 
från Kölbring och Månsson (2009).  
 
I resultatet framkommer det att Ihre (1994) och Ullenius (1996) i samband med beskedet först inte 
kan ta till sig att det gäller dem själva. De hoppades på att det på något sätt skulle vara ett misstag, 
att diagnosen gäller någon annan. Enligt Rydén och Stenström (2008) är det vanligt att först reagera 
med emotionellt inriktad coping vid ett cancerbesked för att därefter kunna ta sig an sjukdomen som 
en helhet. I resultatet framkommer det att Ihre (1994) och Ullenius (1996) inledningsvis hanterar 
vetskapen om att de insjuknat i bröstcancer genom att inrikta sig på de känslor och tankar som 
väcktes. Beskedet kommer för dem båda som en ren chock och väcker tankar om döden samtidigt 
som de uttrycker rädsla och ångest inför sjukdomen. De båda upplever sig vara helt friska och 
känner sig precis som vanligt men ställs nu inför situationen att genomgå både kirurgisk och 
medicinsk behandling i hopp om att vinna kampen över cancern. Behandlingen medför en rad 
fysiska förändringar såsom förlust av ett bröst och håravfall. De ställs inför att införliva den 
främmande kroppen i en ny självbild. Upplevelserna av de fysiska förändringarna följs av 
existentiella tankar och en rädsla inför att bröstcancern inte skall gå att bota. Trots tankarna på 
döden försöker båda än dock ha en positiv inställning i det svåra och ger uttryck för en stark vilja att 
leva. Viljan att leva tjänar som en drivkraft under sjukdomstiden. Det skall finnas en annan utväg än 
att livet skulle avslutas i förtid av bröstcancer.  
 
Både Ihre (1994) och Ullenius (1996) uttrycker att samtala om upplevelser och tankar med andra 
såsom familj, vänner och andra kvinnor i samma situation var ett annat sätt att hantera den 
förändrade livssituationen. Skriva dagbok är en ventil för dem båda för att bearbeta de tankar och 
känslor som uppkommer under deras sjukdomstid.  
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SLUTSATS 
 
Vi tror att kunskapen som framkommit i vår litteraturstudie om hur den förändrade livssituationen 
upplevs i samband med bröstcancer skall vara till nytta för sjuksköterskor i mötet med kvinnor med 
sjukdomen. Studien visar att bröstcancer är en sjukdom som väcker starka känslor och påverkar 
samtliga aspekter av livssituationen inte enbart rent fysiskt. I resultatet framkommer det att 
bröstcancer väcker många tankar och funderingar som det finns ett stort behov av att få utlopp för. 
Som sjuksköterskor bär vi ansvaret att i vårdrelationen ge patienten möjlighet att få utlopp för dessa 
tankar och funderingar. Resultatet visar även att stödgrupper skänker tröst och stöd samtidigt som 
det ger svar på många frågor som väckts i samband med bröstcancern.  
 
I mötet med denna patientgrupp liksom alla andra är det av stor betydelse att sjuksköterskan har ett 
holistiskt förhållningssätt och ser patienten som en helhet och inte bara som en sjukdom. Varje 
patient är unik och upplevelsen av bröstcancern och den förändrade livssituationen är därför 
individuell. Genom att utgå ifrån varje individs upplevelser av sjukdomen skapas förhoppningsvis 
möjligheter att kunna tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och att även 
kunna bidra till en god livskvalitet under sjukdomstiden. Med kunskaper om hur kvinnor med 
bröstcancer upplever den förändrade livssituationen hoppas vi kunna skapa de rätta 
förutsättningarna för att vi som sjuksköterskor skall kunna ge adekvat omvårdnad av denna 
patientgrupp.  
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