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Abstract 
Breastcancer is the most common cause of premature death among women. One out of ten 

women is affected. Among those affected women, one of five is young. Six thousand new 

cases are registered every year. How are the women who develop breastcancer affected 

when they are diagnosed? What feelings emerge and how do they cope with their disease? In 

this study Antonovskys (1999) theory about “sense of coherence” is vital to understand how 

women find the strength to cope with breastcancer. Antonovsky, (1999) finds that an 

individual can have a strong or weak sense of coherence. The theory is built on the three 

objectives comprehensibility, purpose and manageability. The aim of this study was to find 

out the sense of cohorence among women who are affected by breastcancer. The question 

asked was if those women have a strong or a weak sense of cohorence? To answer the 

question four autobiografies was studied. The results showed that when the womens sense of 

connection was strong it helped them in there struggle against the disease. 
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Inledning 
Eriksson (1994) menar att när en kvinna drabbas av en allvarlig sjukdom kastas hon in i en 

ny och omvälvande livssituation och även ett nytt slags liv. Situationen riskerar att utgöra ett 

hot mot den fysiska existensen, det psykiska välbefinnandet och mot en kroppsdel som har 

betydelse för kvinnans identitet och självkänsla. I samband med cancersjukdomen, vilket 

utgör ett hot mot livet självt, väcks enligt Eriksson människans frågor om sin egen existens 

och livets mening. Sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient berör hela människans 

livssituation. Det självklara och invanda livet rubbas, patienten står inför ett lidande som 

innefattar hela hennes livssituation. Eriksson menar att behovet av stöd är stort för att 

hantera sjukdomen och situationen. Familj, vänner och professionella vårdare kan emellertid 

tillsammans ge tillräcklig hjälp för att fylla de nya behov som uppstått till följd av 

sjukdomen. Kunskap och förståelse hos dem som finns nära patienten är viktigt både för 

kvinnan och för de anhöriga.   
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Bakgrund 
Denna studie fokuserar på kvinnors känslor av sammanhang i samband med att de drabbas 

av bröstcancer. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är begrepp som används i 

denna studie för att uppfatta kvinnornas förmåga att hantera bröstcancer (Antonovsky, 

1991).  

 

Ringborg, Henriksson och Friberg (1998) påtalar att bröstcancer har blivit den vanligaste 

cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden under 1900-talet. Förändrade livsstilsfaktorer 

sägs vara den huvudsakliga förklaringen till denna utveckling. I Sverige kommer ungefär var 

tionde kvinna att drabbas av bröstcancer och risken att insjukna i bröstcancer ökar med 

stigande ålder. 

 

Olsson (1996) framhåller emellertid att bröstcancersjuka kvinnor yngre än 35 år har en 

sämre prognos än äldre kvinnor med bröstcancer. En femtedel av alla bröstcancerfall i 

Sverige inträffar bland kvinnor under 50 år. Trots att antalet nya fall av bröstcancer år 1960 

ökade från knappt 2000 till nära 5800, år 1994, har dödligheten i bröstcancer emellertid varit 

konsttant i flera decennier i Sverige. Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är 64 år. 

Bröstcancer är något vanligare i vänster bröst och i den övre, yttre delen av bröstet. 

Bröstcancer som diagnostiserats under en graviditet betraktas som speciellt allvarlig 

(Olsson, 1996). 

 

Bröstens historia 

Vem tillhör kvinnans bröst, frågar sig Yalom (1997)? Tillhör de dibarnet eller tillhör det 

partnern som smeker det? Tillhör de konstnären som skildrar kvinnogestalten eller 

modeskaparen som bestämmer det ideala bröstets storlek för att bära upp kläder efter ett 

populärt snitt? Tillhör brösten lagen som kan föreskriva att kvinnor som visar sig toppless i 

vissa länder ska arresteras? Tillhör de pornografen som köper rätten att visa upp kvinnors 

bröst? Brösten tillhör kvinnan som anser att brösten är en del av hennes kropp, hon har 

bestämmanderätt om brösten skall ge di, smekas, eller låta undersökas av läkaren. 

 

Kvinnors bröst har genom tiderna tolkats som något gott och något ont. När bröstet ansågs 

vara gott har tonvikten legat vid dess förmåga att ge näring åt spädbarn. När brösten ansågs 
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onda tycktes de medverka till frestelse samt aggression. Brösten har utgjort den vuxna 

kvinnans erotiska njutning, och den ammande kvinnans glädje. Brösten har också utgjort en 

plåga för bröstcancerpatienter (Yalom, 1997). 

 

Brösten representerar en verklighet som varierar beroende på betraktaren. Spädbarn ser mat, 

män ser sex, läkarna vars specialitet är bröst ser sjukdom, affärsmän som arbetar med reklam 

ser vinster. Denna mångfald av innebörder vittnar om bröstens starka ställning hos den 

mänskliga fantasin(Yalom, 1997). 

 

Nedan presenteras texter som visar vad brösten kan betyda. Hämtat från ”Le beau tetin”, (det 

vackra bröstet) av Clement Marot (1535-1536) återgivet av Yalom (1997). 

 

”Lilla klot av elfenben, uti vars mitt det finns ett 

smultron rött. Vid åsynen av dig, nog mången man  

får lust, att ta dig i sin hand. Men det får vara nog, att i  

din närhet bli, och dämpa sitt begär. Säll är dock den 

man som får fylla dig med mjölk och det späda  

jungfrubröst snart blir en yppig barm” (s. 70).   

 

Dikten berättar om vilken inverkan brösten kan ha hos en manlig betraktare. En annan text 

som visar på bröstens betydelse, har Yalom (1997) hämtat från en gravsten från mitten av 

1600- talet:  

Till minne av grevinnan av Manchester i Essex, dotter 

till S. Thomas Cheeke och hustru till Edward greve av 

Manchester som dog den 28 september Anno Domini 

1658 & efterlämnade 8 barn, varav 6 söner & 2 döttrar 

av vilka hon ammade 7 med sina egna bröst. Hennes 

barn skall vittna därom och kalla henne välsignad 

(s.223). 

 

 I sin bok beskriver Yalom, (1997) vidare hur diagnos och behandling av bröstcancer 

genomfördes i en annan tid. Galenos från Pergamon (129-199 e. Kr.) dominerade det 
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medicinska tänkandet i samband med kvinnors bröst under flera sekler. Galenos ansåg att 

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

gladare till sinnet. Yalom berättar om en man vid namn, Aietos från Bysans, som beskriver 

hur en bröstcanceroperation gick till under det första århundradet. Aietos hämtar 

beskrivningen av operationen från Leonides. Yalom (1997) återger förloppet: 

 

”Jag ber patienten lägga sig på rygg. Sedan gör jag ett 

snitt i den friska delen av bröstet ovanför cancersvulsten 

och stillar blödningen med ett brännjärn. Därefter lägger 

jag ytterligare ett snitt och skär djupt in i bröstet och 

kauteriserar återigen på flera ställen. Jag gör detta 

upprepande gånger, varvid jag omväxlande skär och 

bränner för att stilla blodflödet. Ty på detta sätt undviker 

man risken för en kraftig blödning. När amputationen är 

klar bränner jag återigen alla delar tills de är torra. De 

första gångerna jag använder brännjärnet gör jag detta 

för att hejda en svår blödning. Därefter bränner jag för 

att utplåna alla rester av sjukdomen” (s. 217). 

 

Yalom (1997) berättar hur denna bröstcanceroperation blev standard under flera hundra år 

framöver. En tysk framstående kirurg vid namn Wilhelm Fabry (1560-1634), fick därefter 

inflytande på behandlingen av bröstcancer. Fabry trodde att bröstcancer började med att en 

droppe mjölk fastnade och bildade en hård knöl i bröstet. Han blev känd för att ha tagit bort 

tumörer i bröstet inklusive svullnaderna i armhålorna. Än idag är operation en vanlig åtgärd 

vid bröstcancer, men även strålning, cellgifter samt hormonterapi. 

 

Patofysiologi 

Modern forskning framhåller att det råder en jämvikt mellan gamla och nya celler, samt en 

balans mellan nybildning och elimination. Olsson (1996) menar att om processen av 

cellnybildning ökar i hastighet, samtidigt som de gamla cellerna inte avlägsnas, bildas en 

tumörsvulst. Om tumören inte växer in i vävnad runt omkring benämns den som benign, det 

vill säga godartad. Växer tumören däremot in i omkringliggande vävnad, benämns den som 
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malign, det vill säga elakartad. Den sistnämnda tumören kan sprida sig till andra organ och 

där bilda dottersvulster.  

 

Symtom och prevention 

Järhult och Offenbartl (1999) menar att primärtumören vid bröstcancer nästan alltid är 

symtomlös och att knutorna ofta upptäcks av en tillfällighet. Andra symtom är varig eller 

blodig sekretion från bröstvårtan eller hudförändring som exempelvis eksem på bröstvårtan 

och sår som inte vill läka. Järhult och Offenbartl skriver att mammografi-screening 

genomförs för att diagnosticera bröstcancer tidigt och därmed bidra till gynnsam prognos. 

En viktig uppgift för primärvården är att uppmana kvinnor att själva, till exempel en gång 

per månad, undersöka brösten och söka läkare vid misstänkta förändringar. Mammografi-

screening hos kvinnor i åldrarna femtio till sjuttio år har haft mest framgång i minskningen 

av dödsfall. 

 

Cancerbesked 

Olsson (1996) menar att kort tid bör förflyta mellan att en mammografi-screening 

genomförts och att diagnosen meddelas patienten. Skälet är att en patient som söker 

sjukvård, efter att hon upptäckt ett symtom, ofta är bättre förberedd för cancerbeskedet än 

den patient vars sjukdom uppdagas via en screeningundersökning. Den symptomfria 

patientens beredskap att hantera ett cancerbesked försämras över tid. Olsson framhåller 

också att diagnosen bör meddelas successivt under patientsamtalet. Detta bör ske på ett 

sådant sätt att alltmer information delges vid varje informationstillfälle. Ett samtal kan 

inledas med besked om att en vävnadsförändring har påträffats, därefter kan informationen 

utökas med att förändringen utgjorde en tumör. Till sist kan information ges om att det 

handlar om elakartad cancer. Olsson menar att i samband med detta kan det sägas till 

patienten att sextio procent av patienterna definitivt blir botade från bröstcancer och kan leva 

ett normalt liv, istället för att säga att det är fyrtio procents dödlighet i bröstcancer.  

 

Faulkner och Maguire (1999) påtalar att när diagnosen cancer förefaller trolig eller säker, är 

det läkarens sak att avgöra hur mycket information patienten har förmåga att ta till sig om 

diagnos, undersökning och behandling.  
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Olsson (1996) påpekar att patienter som är oförberedda på en cancerdiagnos, ofta kommer i 

en chockfas och kan inte uppfatta det svåra beskedet vid diagnostillfället. Informationen bör 

upprepas vid ett eller flera senare tillfälle. 

 

Faulkner och Maguire (1999) menar att för den förberedda kvinnan utgör cancerbeskedet en 

bekräftelse av att hon har rätt i sin förmodan om att hon har en cancersjukdom. För patienter 

som inte anar att de drabbats av cancer, kan beskedet plötsligt utgöra ett hot mot den egna 

existensen. De kanske inte vill veta hela sanningen, eller bara en del av sanningen eller 

ingenting alls. Att då gå rakt på sak och ge besked om att de har cancer innebär en risk att de 

kommer att förneka sjukdomen. 

 

Faulkner och Maguire (1999) menar också att vårdgivaren försiktigt bör försöka att få reda 

på hur mycket patienten önskar veta om sin sjukdom. Genom att ge så mycket information 

om sjukdomen och behandlingen som patienten önskar och är beredd att ta emot blir det 

lättare för denne att bearbeta beskedet om sjukdomen. Författarna framhåller värdet av att 

den som lämnar ett sjukdomsbesked är flexibel och lyhörd för kvinnans behov.  

 

Att leva med bröstcancer  

Ringborg, Henriksson och Friberg (1998) menar att cancer fram till våra dagar har varit en 

grupp av sjukdomar förknippade med lidande, skuld, utanförskap och död. Den negativa 

laddningen i begreppet cancer symboliserar något ont och farligt i livet. Cancer är en 

sjukdom som det ”förs krig emot” med forskning, strålkanoner och cellgifter. Att få en 

sjukdom som symboliserar något farligt i livet, att ha den inom sig, och att uppleva andras 

rädsla för sjukdomen, bidrar till skuld och utanförskap. 

 

Ringborg, Henriksson och Friberg (1998) påtalar att cancer emellertid har börjat förlora sin 

negativa laddning genom bättre behandlingsmetoder med högre chans till bot och bättre 

kunskapsläge i samhället. I cancervården finns en tilltagande öppenhet. Cancerpatienter 

agerar via patientföreningar och uttalar sig i massmedia. Cancer framstår alltmer som en 

sjukdom som det går att leva med.  
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Järhult och Offenbartl (1999) menar att det psykosociala stödet är viktigt eftersom såväl 

kvinnan som drabbats av bröstcancer som hennes anhöriga lever i en pressad och oviss 

situation. Att drabbas av bröstcancer är en påfrestning för i synnerhet yngre kvinnor som har 

barn kvar i hemmet. Behovet av tröst, stöd och information är viktigt framför allt under de 

första veckorna efter cancerbeskedet. Sjuksköterskan har en stödjande funktion för dessa 

patienter. Järhult och Offenbartl påtalar även att bröstcancerföreningar är värdefulla för 

dessa kvinnor, eftersom de hjälper dem genom att stödja patienten och dennes anhöriga i 

olika faser i cancersjukdomen. En tillgång är de ”chattar” på internet som finns till för 

kvinnor med bröstcancer, där de kan utbyta erfarenheter med varandra (www. bro.org) 

 

Psykiska reaktioner vid bröstcancer 

Cullberg (2000) menar att den traumatiska krisen innefattar en läkningsprocess där individen 

genomgår olika faser. Människor som arbetar sig igenom en kris kan utveckla en djupare 

förståelse för livet. Cullberg definierar en traumatisk kris på följande vis: 

 

 ”Individens psykiska situation vid yttre händelse är av 

sådan art och grad att han upplever sin fysiska existens, 

sociala identitet och trygghet eller andra livsmål 

allvarligt hotade.” (s. 41) 

 

I den första, akuta fasen drabbas individen av en chock, vilket bidrar till svårigheter att 

orientera sig i tillvaron. Cullberg (2000) menar vidare att vissa människor dock kan ge ett 

sken av lugn trots att de underliggande känslorna är kaotiska medan andra beter sig 

utåtagerande. Med detta menas att aggression, ilska, irritation och gråtmildhet kan ses hos 

dessa människor. Efter någon timme eller någon dag övergår chockfasen till reaktionsfas 

som kan pågå från veckor till månader. Denna fas kännetecknas av att personen varken äter 

eller sover, upplever ångest och försöker fly från situationen. I takt med att smärtan minskar 

övergår individen till att tänka rationellt. Detta utgör den så kallade bearbetningsfasen som 

kan vara ett halvår upp till ett år. I den sista fasen som Cullberg kallar nyorienteringsfasen, 

är smärtan under kontroll och personen börjar acceptera ett liv med cancersjukdomen. 

Tillgången till stöd är avgörande för om den cancersjuke skall kunna bearbeta krisen.  
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Återfall 

Cullberg (2000) menar att ett återfall av cancer medför att patienten drabbas av en ny akut 

krisreaktion. Författaren påtalar vidare att krisrektionen då blir djupare och svårare än den 

hon drabbades av vid det första insjuknandet och förstärks av att hälso- och 

sjukvårdspersonalen medvetet eller omedvetet förmedlar att sjukdomen nu är svårare att 

bota. Patienten kan uppfatta det som om läkaren inte längre är intresserad av henne och att 

hon kommer att överges. Cullberg menar att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på denna 

känsla hos patienten. Sjuksköterskan kan emellertid trots återfallet, göra mycket till stöd för 

sin patient även om sjukdomen inte kan botas. Genom täta kontakter byggs en stabil patient 

– sjuksköterskerelation upp. 

 

”Body image” 

Ekselius (1990) menar att när en person förlorar en del av sin kropp, förlorar denne en del av 

sig själv. Kroppen är en grundläggande del av individens identitet. Om kroppen förändras, 

ändras också självbilden. Ekselius framhåller vidare att en person som genom olycksfall 

eller operation blir av med en kroppsdel utsätts för en traumatisk upplevelse. Att förlora 

bröstet innebär för en kvinna en sådan traumatisk upplevelse. Hur omstörtande händelsen är 

beror på vad det förlorade bröstet betydde för kvinnan och hur mycket den drabbade kvinnan 

tvingas förändra sitt liv. Det beror också på hur förlusten påverkar kvinnan psykiskt och 

socialt i relationen till andra människor. 

 

Cullberg (2003) påtalar att kvinnor som fått det ena eller båda brösten borttagna kan reagera 

med depression efter operationen. Reaktionen sammanhänger med upplevelsen av att vara 

stympad och att ha förlorat sin attraktivitet. Bröstet, som fysiologiskt sett inte är ett 

”nödvändigt” organ, har för många en emotionell funktion för självkänslan. Ju skörare 

identiteten och självkänslan är, desto lättare uppstår reaktioner av sorg och ängslan i 

efterförloppet. En bröstamputerad kvinna väcker, i likhet med andra som har en kroppslig 

defekt, obehagskänslor då hon visar sig naken, genom att hon aktualiserar sina 

medmänniskors mer eller mindre uttalade kroppsskadeångest. Cullberg menar vidare att 

många kvinnor upplever ett självhat inför den egna spegelbilden tiden efter en 

bröstoperation. 
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Att orka gå vidare 

Eriksson (1994) anser att människan kan, om hon har mod och kraft, att fortsätta kämpa. För 

att orka kämpa behövs tröst och hopp. Hur grymt lidandet än är bör människan alltid ges en 

möjlighet att bevara sin värdighet. Eriksson talar också om värdet av att kunna le när hjärtat 

gråter och vetskapen om att det finns en kärleksfull famn att gömma sig i. Den kärleksfulla 

famnen bekräftar människan och ger henne mod att kämpa. Eriksson beskriver stunder då en 

människa gärna delar sina hemligheter och bördor med andra, men hindras av ett tomrum 

inom henne. Denna tomhet utgörs av känslan av att vara levande död. Det är då väsentligt att 

på nytt föda en livshunger och ett hopp om att livet trots sjukdomen har en mening.  

 

Ur mörkret mot ljuset 

Ekselius (1990) menar att när den krisdrabbade tillåts ge uttryck för sina känslor och sina 

tankar, hjälper det henne i bearbetningen av sin sorg över bröstcancerbeskedet. Det innebär 

att hon så småningom kommer att få en balanserad bild av sin situation. Ur ett fullständigt 

mörker, kan hon urskilja att verkligheten fortfarande rymmer både ljus och mörker, skuggor 

och dagrar, och att livet trots allt har många möjligheter öppna för henne. En känsla som 

beskrivs av Ekselius, är hur en kvinna efter sin sjukdom reflekterar om sin resa till arbetet. 

Hon hade åkt samma väg i många år innan sjukomen drabbade henne. Efter sjukdomen blev 

resan fantastisk. Hon såg löven spricka ut på träden och hon undrade hur hon kunde ha 

missat att se detta tidigare. Hon fick en ny syn på livet och värderade det annorlunda. 

 

En känsla av sammanhang 

Antonovsky (1991) skriver om coping som kan översättas med bemästring. Coping syftar till 

att lösa problem vilket förutsätter att individen tror på sin egen förmåga att lösa problem.  

Antonovsky har studerat vad det är som gör att vissa människor klarar svåra påfrestningar 

och till och med utvecklas av påfrestningar. Hälsa beskrivs av Antonovsky som ett 

kontinuerligt och sammanhängande förlopp, där ytterligheterna är hälsa respektive ohälsa. 

Det som avgör var personen befinner sig mellan dessa ytterligheter beror på vilken grad av 

känsla av sammanhang individen har. Antonovsky förklarar känslan av sammanhang enligt 

följande: 

 

"Vi håller på att tappa balansen men får tillbaka den 
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eller slinter men får tag i repet , häver oss upp och  

står där igen. Eller också faller vi ned i ett nät och 

får ta oss tillbaka till repet på nytt, eller faller och slår 

oss så att vi får en akut skada, eller en obotlig, kronisk 

skada, eller går under helt och hållet. En del fullföljer 

balansakten med dess medgångar och motgångar på 

ett framgångsrikt sätt - och vilken fantastisk upplevelse 

det varit , hur sorgligt det än är att det nu är slut." 

(s.116). 

 

Antonovsky (1991) använder sig av tre centrala begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet 

samt meningsfullhet, det vill säga i vilken utsträckning människan upplever tillvaron som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. För att framgångsrikt kunna hantera problem i livet 

behövs en stark känsla av sammanhang. En individ kan enligt författaren inneha en stark 

eller svag känsla av sammanhang. Känsla av sammanhang är en hållning som uttrycker i 

vilken utsträckning människan har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 

av tillit till att, för det första, stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 

gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga. För det andra, utgör känsla av 

sammanhang en tillit till att de resurser som krävs för att människan skall kunna möta de 

krav som stimuli ställer, finns tillgängliga. För det tredje, dessa krav är utmaningar som är 

värda att investera i och engagera sig i.  

 

För att uppnå en stark känsla av sammanhang menar Antonovsky (1991) att det är 

betydelsefullt att det finns livssektorer som personen själv upplever som viktiga. Ett 

exempel på dessa är att individer kan finna föga glädje i att gå till arbetet eller sköta 

hushållet, men övertygelsen om att det är meningsfullt fungerar som en drivkraft eftersom 

det känns viktigt att försörja sin familj samt ta hand om barn och hem. Antonovsky menar 

att personer med stark känsla av sammanhang är öppna för det unika i varje situation som 

han eller hon är en del av och agerar flexibelt. Sådana individer har lättare att låta känslorna 

komma till ytan och ge utlopp för dem istället för att tränga bort dem. På så vis blir det 

lättare klara av känsloregleringen.  

 

 12



Antonovsky (1991) påtalar att dessa människor är oftare medvetna om sina känslor. De 

hanterar sina problem mer framgångsrikt än de som har en svag känsla av sammanhang. Då 

ett problem inte går att lösa kommer individen med en stark känsla av sammanhang att 

acceptera det på ett mindre smärtsamt sätt än en individ med en svag känsla av 

sammanhang. De som under tidigt vuxenliv utvecklat en stark känsla av sammanhang har 

förmågan att aktivera de generella motståndsresurser som han eller hon har tillgång till vid 

en attack på känslan av sammanhang. Nedan beskrivs vad Antonovsky menar då han skriver 

om de tre begreppen: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

Begriplighet 

Med begripligheten menar Antonovsky (1991) den utsträckning en människa upplever yttre 

och inre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Med det menas att när olika händelser 

inträffar kan somliga individer ta händelsen till sig, förstå den och göra den begriplig medan 

andra individer i stället upplever det som ett kaos. Med hög känsla av begriplighet klarar 

individen av att tolka händelsen, se den i sitt sammanhang och strukturera upp situationen. 

En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon 

kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att om stimuli kommer som 

överraskningar går dessa ändå att ordna och förklara. Död, krig och misslyckanden kan 

förekomma men en människa med hög begriplighet förmår att göra dem begripbara. 

Antonovsky framhåller här vikten av att se världen som ordnad, förutsägbar och förklarbar. 

 

Hanterbarhet 

Antonovsky (1991) menar att människor hanterar problem på olika sätt beroende på vilka 

eller vad de har i sin omgivning som de kan hämta kraft, ork och stöd ifrån. Hanterbarhet 

handlar om att kunna se resurserna som finns och sedan använda sig av dem. Resurser kan 

finnas under ens egen kontroll eller under behöriga andras kontroll. Dessa kan vara en make 

eller hustru, vänner, kolleger, Gud, historien eller en läkare. Har en individ en hög känsla av 

hanterbarhet kommer denne inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller tycka att 

livet behandlat henne orättvist. Olyckliga saker händer, men när så sker kommer han eller 

hon att kunna reda sig och inte sörja för alltid. 
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Meningsfullhet 

Antonovsky (1991) betonar vikten av att ha livssektorer i sitt liv som betyder något för en 

person känslomässigt, något att bry sig om för att kunna uppnå en stark känsla av 

sammanhang. Antonovsky påpekar att det är bra att åtminstone en del av de krav som livet 

ställer individen inför är värda engagemang och hängivelse. Utmaningar är att föredra 

framför bördor. När olyckliga upplevelser påtvingas en människa med hög känsla av 

meningsfullhet, drar hon sig inte för att konfronteras med dessa. En sådan individ kommer 

att söka mening i utmaningen och göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma 

igenom den. Meningsfullhet är den viktigaste komponenten av de tre. Utan denna blir vare 

sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet långvarig. De människor som är engagerade och 

bryr sig har möjlighet att vinna förståelse och finna resurser.  

 
 
 

 14



Syfte 
Syftet med studien var att förstå betydelsen av känslan av sammanhang hos kvinnor med 

bröstcancer. 

 

Frågeställningar 

Frågeställningen för studien var, vilken betydelse har kvinnors känsla av sammanhang för 

upplevelser av bröstcancer? Utöver detta har också frågan om det finns några likheter eller 

skillnader i upplevelserna mellan olika kvinnor ställts? 
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Metod 
Metoden som valts för datainsamlingen har varit kvalitativ och baserats på fyra 

självbiografier. Med kvalitativ metod menas att försöka nå förståelse för en individ eller en 

grupp individer (Hartman, 1998). I kvalitativa undersökningar är människornas livsvärld 

objektet och därmed den mening de knyter an till sig själva och sin situation. Denna mening 

erhålls genom att tolka det observerbara menar Hartman. Vad som söks är förståelse för hur 

människan upplever sin situation. Enligt Dahlberg (1997) är självbiografier ett högst 

relevant material att använda för att beskriva människors upplevelser. I en kvalitativ 

bearbetning kan dagböcker enligt Patel och Davidsson (2003) används som information för 

att klargöra en individs tillvaro ur dennes synvinkel. Vidare förklaras att det erfordras att 

individen, som skriver dagboken, är van att uttrycka sig i skrift, gällande att skildra tankar 

och känslor. Backman (1998) har fortlöpande använts för att skriva referenser och citat på 

ett korrekt sätt.    

 

Sökmetod 

De bibliotek som användes för att söka skönlitteratur var Högskolan i 

Trollhättan/Uddevallas bibliotek samt Kungälvs bibliotek. Litteratursökning av artiklar 

gjordes på HTU- Högskolan i Trollhättan/Uddevallas, biblioteks databaser Pubmed, Cinahl 

samt Nursing. Sökningen begränsades till en början av breastcancer och young women. 

Sökning gjordes sedan även på de nämnda databaserna av breastcancer, intelligibility, 

managability, meningful, purposeful samt purposefully. Sökresultaten motsvarade inte 

författarnas förväntan (Backman, 1998). 

 

Infomedica söktes via internet. Sökorden som användes var: bröstcancer, upplevelser, 

tankar, känslor, bodyimage, bröst, yngre kvinnor, begriplighet, meningsfullhet samt 

hanterbarhet. Bröstcancerföreningarnas riksorganisation-BRO kom upp på skärmen varpå e-

mail skickades till dem och material erhölls. Innan biblioteksbesöket hade författarna till 

föreliggande studie studerat tidigare C-uppsatser i ämnet och sett på vilken litteratur andra 

författare valt (Backman, 1998). Författarna till denna studie valde vissa av verken samt 

sökte annan litteratur som uppkom via sökning på biblioteken.  

 

De skönlitterära verk som valdes ut var:  
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- Drugge, G. (1998) Som en vit ros och sådär... 

- Grahn, M. ( 2003) Enbröstad. 

- Hjerten, K.(1980)  Kod 4. 

- Ihre, S. (1994) Klart att jag klarar mig! 

- Pettersson, K. ( 1995 ) Livet i retur. 

- Plant, J. (2000) Ditt liv i dina händer. 

- Ullenius, A. (1996) Bara mitt bröst. 

- Wachtmeister, I. (1997) Boken jag saknade när jag fick bröstcancer. 

 

Urval och avgränsningar 

Enligt Hartman (1998) prioriteras djup framför bredd vid kvalitativa metoder. Empirin 

omfattar då ett mindre antal undersökningsobjekt än vid exempelvis en kvantitativ 

undersökning. Författarna valde bort fyra av åtta böcker. Avgränsningen gjordes efter att all 

litteratur lästs igenom. Den litteratur som valdes bort var irrelevant eftersom den inte bidrog 

till att besvara forskningsfrågan. Den litteratur som valdes bort var Drugge (1998), Grahn 

(2003), Hjerten (1980), Plant (2000). Utöver detta valdes en del av den medicinskt inriktade 

litteraturen bort då det inte befanns vara relevant för studien.  

 

Inklusionskriterier 

I de självbiografier författarna valde fanns känslor och tankar väl beskrivna vilket gjorde att 

det var lättare att ta del av kvinnornas upplevelser. För att få fram kvinnornas känsla av 

sammanhang var det viktigt att de redovisade sina tankar och känslor och därmed deras sätt 

att hantera sjukdomen på. De självbiografier som bearbetades och analyserades var Ihre 

(1994), Pettersson ( 1995), Ullenius (1996), Wachtmeister (1997). 

 

Bearbetning och analys 

Analysarbetet gjordes efter att allt datamaterial samlats in. Hartman (1998) beskriver att 

analysen består av två moment. Det första är att reducera, organisera samt kategorisera 

materialet. Det andra är att finna kategorier som hjälper till att tolka och förstå de företeelser 

som är intressanta för undersökningen. Begreppen som var intressanta för denna studie 

styrdes av syftet och frågeställningarna. Kodningen gjordes på så sätt att Antonovskys 

(1991) begrepp begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet utgjorde en grund för vilken 
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sorts känslor och tankar författarna skulle söka efter. Därefter gjordes en kategorisering där 

redovisade tankar och känslor gavs rubrikerna begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet. När kategorierna skapats gjordes en tolkning. Den gjordes genom att 

kvinnornas upplevelser sattes i relation till varandra och en bild uppstod av hur kvinnorna 

uppfattat sin situation, därav framträdde resultatet av undersökningen.  

 

Forskningsetik 

När forskning bedrivs bör det eftersträvas att påvisa en så sanningsenlig bild som möjligt av 

utforskat fenomen påtalar Nyberg (2000). Han betonar även att forskare har ett ansvar 

gentemot allmänheten samt respondenten som berörs av undersökningen. Noggrannhet och 

riktighet är viktigt, med det menas att påhittade data inte får förekomma samt att mindre 

önskvärda data inte får lämnas bort. Vidare tas hänsyn till upphovsrätten vilket menas att det 

inte är tillåtet att plagiera andras data och använda som sina egna. Vare sig informationen 

om individerna inhämtats eller om individerna själva lämnat informationen bör vi värna om 

de enskilda individernas integritet menar Patel och Davidson (2003).  

 

Då författarna till denna studie använt skönlitteratur är kvinnornas berättelser och 

upplevelser redan offentliggjorda. Det är då inte nödvändigt att tillfråga kvinnorna om 

tillstånd vilket alltid annars bör ske då intervjuer, enkäter eller observationer används i 

forskningen. Forskning bedrivs om väsentliga frågor, för att bidra till människors hälsa och 

välbefinnande (Nyberg, 2000). Författarnas ställningstaganden i studien är dessa som 

beskrivits i texten. Kvinnornas upplevelser har behandlats med respekt för integritet och 

hänsyn har tagits till det i studien. Vald skönlitteratur bearbetades med respekt inför det 

författarna läste.  

 

Validitet 

Patel och Davidson (2003) påpekar vikten av att undersöka det som avsetts att undersökas, 

det vill säga att det är viktigt att veta att god validitet uppnåtts. De skriver vidare att 

abstrakta fenomen, som författarna till denna studie har valt att undersöka, är svåra att 

granska då de inte är påtagliga. De påstår att bedömarfel kan uppträda, vilket kan vara 

möjligt i denna undersökning, då tolkning av känslor och tankar gjorts av författarna. 
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Resultat 
Empiri 

I det kommande resultatet beskrivs fyra kvinnors skönlitterära verk, vilket författarna 

bearbetat utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Inledningsvis beskrivs 

Agnetas berättelse hur cancerbeskedet ”störtade ner” i hennes liv. I Ullenius (1996) berättar 

hon om rädslan som successivt övergick i ilska över varför hon skulle drabbas. Därefter 

skrivs det om Susanne som fick sitt cancerbesked telefonledes ifrån andra sidan av 

kontinenten. Hon beskrev sitt pendlande mellan Sverige och USA och hur hennes 

bröstcancersjukdom behandlades i de olika länderna. I Ihre (1994) beskriver Susanne sig 

som en kvinna mitt i karriären, de praktiska göromålen såg hon som viktigare än sin 

sjukdom. Christina i Pettersson (1995) hade barn i åldrarna sju till tjugotre år. Hon tyckte att 

hon fick en andra chans i livet och kände glädje över detta när hon opererats och behandlats 

med framgång. Christina upptäckte en ny knöl i bröstet ett och ett halvt år efter den första 

sjukdomsdebuten. Hon undrade då om hon skulle orka utstå ytterligare en behandling. 

Ingegerd berättar i Wachtmeister (1997) att hon fick ett omvälvande besked om att hon 

drabbats av en dödlig sjukdom vid fyrtiosex års ålder. Ingegerd beskrev att hennes moder 

tidigare hade drabbats av bröstcancer och dog av detta efter tre månader. 

 

Agneta 

Agneta i Ullenius (1996) skriver i sin bok om hur cancerbeskedet tycktes ”störta över 

henne”. Livet blev aldrig mer detsamma när hon sett sin egen dödlighet i vitögat. Hon 

snubblade på tanken när hon skulle dö istället för om hon skulle dö. Agneta blev rädd, 

bokstavligen livrädd och förbannad, varför just hon skulle drabbas. Efter chockbeskedet att 

hon drabbats av bröstcancer kom ilskan. Hon förbannade sin kropp som svikit henne. 

Knölen i bröstet var stor som en vindruva och den kändes litet mjuk och porös till 

konsistensen. Knölen var full av cancerceller.  

 

Agneta kände att hon behövde information om olika former av bröstcancer, samt behov av 

stöd och engagemang från sina anhöriga och vänner. Hon fick stöd från andra 

bröstcancerpatienter och fick därmed också del av deras erfarenheter. Det var en jobbig tid 

av väntan på operationen fylld av tankar och ångest om hur det skulle bli efter operationen. 

Hon frågade sig hur det skulle bli att leva som en stympad kvinna. Hon berättade om 
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skräcken för att bröstcancern hade spridit sig ut i kroppen, till andra organ. Agneta kände att 

livet aldrig mer skulle komma att bli vad det varit. Obehaget av att sakna ett bröst, bidrog till 

att hon inte ens ville, till en början se på, och beröra bröstet. Hon skrev om den långa vägen 

tillbaka till livet och hur det var att få ett bröst rekonstruerat. Agneta kände att hon ville leva 

öppet och tala om sin sjukdom, även med dem som hon inte kände. Hon skrev om sin 

besvikelse och hur mycket stöd som hon fick när hon var mitt i sjukdomen. Agneta berättade 

om makens tålamod och stöd, men även om hans frustration och ilska över cancern som fått 

grepp om hans hustru. Hon berättade om behandlingar och protesfyllningar som tog lång tid, 

var jobbiga och tålamodsprövande. Hon tänkte och oroade sig för om cancern skulle komma 

tillbaka (Ullenius, 1996).  

 

Agneta berättade om det gula giftet som sjuksköterskan kallade godis och som gav henne så 

mycket biverkningar. Hon berättade om den förlamande tröttheten, totala orkeslösheten och 

håravfallet i duschen där hon fick stora testar med hår i handen. Vid ett tillfälle kunde hon 

plocka upp en hårtuss stor som ett fågelbo från golvbrunnen. Mitt i bedrövelsen gav hon en 

eloge till immunförsvaret: ”bra jobbat, benmärgen, förträfflig krigsföring, mina tappra vita 

soldater” (Ullenius, 1996, s.128). 

 

Agneta våndades inför att hon skulle berätta om cancern för sin pappa. Hon var hans 

ögonsten och enda dotter. Hennes moder som hon beskrev som en lugn och sansad person 

var ett gott stöd för henne under sjukdomstiden. Från alla håll kom varm omsorg. Hon 

märkte att hon verkligen hade riktiga vänner. Hennes förvissning ökade om att 

cancersjukdomen inte behövde betyda en dödsdom. Trots allt går det att lära sig att leva med 

sjukdomen, menade Agneta. Det var som om en dörr hade öppnats in till livets yttersta 

mening. Agneta var en positiv människa, som bestämde sig för att hon skulle glädja sig åt 

livet och över varje ny dag. Hon kände att livet hade fått en ny innebörd. Vetskapen om att 

andra till och med fått ett bättre liv efter sjukdomen var positivt. I avslutningen av sin bok 

beskrev Agneta att hon fortfarande kämpade med känslan och rädslan för att sjukdomen 

skulle komma tillbaka (Ullenius, 1996).  

 

Susanne 

I Ihre (1994) skrev Susanne dagbok under sin sjukdomstid. Hon gjorde detta som en del av 
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sin bearbetning för att försöka få fotfäste under tiden efter att hon fått sitt cancerbesked. 

Susanne bodde i USA när hon fick cancerbeskedet telefonledes från Sverige. Hon fick tacka 

nej till det tillfället då de svenska läkarna föreslog operation, eftersom hennes pappa fyllde 

åttio år. Hon ville inte bekymra sin åldriga pappa om sin sjukdom. Susanne levde ihop med 

sin man, hade fyra vuxna underbara barn och arbetade innan sin cancerdebut i Stockholm 

som verkställande direktör på World Trade Center. 

 

Susanne fick sitt cancerbesked år 1992. Då arbetade Susanne på Interamerican Development 

Bank i USA. Därför pendlade hon mellan Sverige där sjukdomen diagnosticerades och USA 

där operationen skedde. I samband med behandlingen sökte Susanne nytt arbete. Hon tyckte 

att det var en märklig känsla att hon höll på med något så framåtriktat som att söka nytt 

arbete, då det var ovisst om hon hade någon framtid. Susanne påbörjade behandlingar, 

gjorde undersökningar, såg båda ländernas behandlingsrutiner och deras olika sätt att sköta 

omsorgen runt en cancersjuk patient. Diagnosticeringen skedde i Sverige, men Susanne ville 

opereras i USA eftersom hon numera bodde där. Hon förberedde sig mentalt för operationen 

och åt en god måltid kvällen innan. Tidigare hade hon genomgått en skelettscintografi 

(röntgenundersökning med radioaktiva isotoper som avslöjar tumörväxt eller inflammation 

av skelettet) för att hon hade besvär med ryggsmärtor. Undersökningen visade att hon hade 

förändringar på ryggraden. Orsaken sades vara att det till femtio procents möjlighet var artrit 

eller att det till femtio procents risk var metastaser. Susanne blev då iskall av skräck inför 

fasan av att hon skulle ha fått skelettmetastaser, så operationen sköts upp i väntan på 

resultatet efter ytterligare en undersökning. Denna gång skulle hon genomgå en MRT-

undersökning (magnetisk resonans tomografi). Hon fick besked om att det bara var artrit 

(Ihre, 1994).  

 

I USA var det en del problem med finansieringen inför operationen. Hon tyckte att det 

kändes jobbigt eftersom det hade varit nog med oron över sjukdomen. Susanne kände dock 

ett gott stöd från sin make under sjukdomstiden. Operationen gick bra. Det hade gjorts en 

mastektomi (en operation där bröstet tas bort), samt en rekonstruktion genom ”magmetoden” 

(fett tas från magen och ett bröst tillverkas) samt att tio lymfkörtlar avlägsnats. Susanne 

sökte sig till organisationer som arbetade med bröstcancerdrabbade kvinnor. Av dem fick 

hon stöd och hon kände snart gemenskap med dessa. Olika praktiska göromål övertog 
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hennes rädsla över cancern och hon hade fullt upp med allt som skulle lösas, var hon skulle 

opereras, var hon skulle få behandlingarna och vad hennes pappa som var läkare skulle säga( 

Ihre, 1994).  

 

Susanne påbörjade därefter cellgiftsbehandling, vilken hon klarade av relativt bra. Hon 

följde läkarens ordinationer om hur illamåendet skulle motas och hon förberedde sig inför 

det eventuella håravfallet genom att skaffa sig en peruk. Susanne kände att i jämförelse med 

att förlora själva livet var risken att förlora håret under ett års tid, inte så farlig. Susanne 

berättar om hur hennes anhöriga och nära vänner betydde mycket för henne under den svåra 

tid hon gick igenom. Susanne kände att sjukdomen medförde att hon då och då stannade upp 

sitt intensiva liv och uppfattade hur härlig och spännande hennes stund här på jorden var. 

Hon var inte längre rädd för att dö, men visste säkert att hon oändligt gärna ville leva (Ihre, 

1994). 

 

Christina 

I Pettersson (1995) berättar Christina att hon var 41 år när hon drabbades av bröstcancer. 

Hon var gift med Leif och de hade fyra barn tillsammans i åldrarna sju till tjugotre år. 

Christina kände sig inte sjuk men ändå kallades hon för cancerpatient av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. När Christina träffade kuratorn vid inskrivningen för operationen sade 

kuratorn att det var hon som hade hand om alla cancerpatienterna. Då först började Christina 

förstå att det var cancer som hon drabbats av. Att vänta på cancerbeskedet var dock svårt, 

hon kände rädsla, panik och ångest. Hon hade aldrig känt sig så liten och hjälplös tidigare i 

sitt liv. Christina befann sig mitt i livet när hon i februari år 1991, fick sitt cancerbesked.  

Hon berättar att hela hennes tillvaro rasade och hon var övertygad om att hon skulle dö. En 

röst inom henne ropade dock ”Kämpa, du får inte ge upp”!(s.12). Christinas familj var ett 

stöd för henne under sjukdomstiden, de tröstade och stöttade henne så gott de kunde. 

 

Många frågor och tankar for runt i huvudet men den största frågan var vad som skulle hända 

med hennes son Mattias som var sju år gammal, om hon dog? Innerst inne visste Christina 

att sjukdomen var början på något hemskt och rädslan växte inom henne. Christina menade 

att livet förändrades på några minuter. Hon försökte dock se ljusglimtarna. Christina tog 

inget för givet och hon var glad för varje dag hon fick uppleva. Varje morgon när hon 
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vaknade och kunde stiga ur sängen, utan att må dåligt, kändes som en gåva för henne. Det 

gjordes en bröstbevarande operation, och det gick bra. Christina kände att hon hade fått en 

andra chans i livet och hon kände glädje över detta (Pettersson, 1995). 

 

I juli år 1992 upptäckte Christina i Pettersson, (1995) en ny knöl i bröstet och nya frågor 

kom upp i hennes huvud. ”Om det är cancer, kommer jag att orka en gång till? (s.64). Hon 

kände enorm vrede och grät hejdlöst. Vid den andra operationen skulle hennes andra bröst 

opereras bort. Hon hade inget val, men det var svårt att tänka sig hur hon skulle att se ut 

efteråt, när hon redan innan saknade sitt högra bröst. Christina kände sig stympad och ledsen 

när hon tänkte på hur hon skulle se ut resten av livet. Hon hade känslor av att hon aldrig mer 

skulle kunna visa sig för någon. Hon kände sig som ett monster. Christina behandlades med 

cellgifter och strålbehandling. Det var en tuff period, en rädsla fanns i henne hela tiden för 

att livet skulle ta slut och hon planerade bara en dag i taget. Hon vågade inte leva fullt ut. 

Hon skrev ”skulle sjukdomen segra över mig eller kunde jag lura döden”? (s.41).  Hon 

framhöll att hon skulle få bära den frågan i hela sitt liv.  

 

Ingegerd 

I Wachtmeister (1997) skrev Ingegerd att hon drabbades av bröstcancer vid 46 års ålder. 

Hon beskrev sjukdomsbeskedet som en chock. Chocken kom när hon trots att hon kände sig 

fullständigt frisk, plötsligt fick veta att hon drabbats av en dödlig sjukdom. Det var 

omvälvande. När Ingegerds läkare berättade att det fanns cancer i en av lymfkörtlarna, var 

även en kurator med i undersökningsrummet. Läkaren förklarade att vid cancerbesked fanns 

det alltid en kurator närvarande. När Ingegerd därefter blev ensam med kuratorn kände hon 

sig för första gången som en cancerpatient. Kroppen kändes inte längre som om den 

tillhörde henne. Vid det tillfället insåg hon att hon hade cancerceller i en lymfkörtel, eller 

ännu värre att cancern var på drift någon annanstans i kroppen. Den insikten upplevde 

Ingegerd som förlamande. Hon var inte längre den hon var innan, utan en cancerpatient. Den 

ledde till många tankar om livet, om framtiden och om livet som det hade varit. Vännerna 

blev Ingegerds största trygghet, de fanns där redan från början. De stöttade henne och 

framför allt lyssnade de på henne. Om och om igen berättade hon om sina upplevelser, om 

rädslan samt om hennes tvivel och ångest inför cellgiftsbehandlingen. Hon fick om och om 

igen reda ut sina tankar och teorier angående kompletterande behandlingsvägar för sina 
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vänner. Hennes vänner lyssnade och kom med kloka synpunkter. Hon försökte ”bena upp” 

sina känslor, där rädsla och sorg var dominerade (Wachtmeister, 1997) 

 

Ibland kände Ingegerd ilska över att ha drabbats av cancer och ilska över att hon inte 

undersökt sina bröst som hon borde ha gjort, eftersom det fanns bröstcancer i hennes släkt. 

Hennes mamma dog i bröstcancer, endast 59 år gammal, efter att ha vårdats tre månader på 

sjukhus. Själva döden skrämde inte Ingegerd, men hon ville inte dö då. Hon ville fortsätta att 

vara mamma till sina två barn som då var 10 och 16 år gamla. Ingegerd var ledsen över att 

något hade ändrats i kroppen, något som skulle vara där för evigt. Ingegerd kände sig sviken 

av sin egen kropp. Hennes kropp hade utvecklat en cancertumör, en elak tumör som ostört 

kunnat föröka sig till en hård knöl, stor och farlig, utan att hon märkt något. När en 

cancercell hade kunnat växa till sig en gång, vad var det som hindrade att det inte kunde ske 

igen, frågade sig Ingegerd. Skulle hon någonsin mer kunna lita på sin egen kropp 

(Wachtmeister, (1997). 

 

Ingegerd gjorde en bröstbevarande operation, där ett par lymfkörtlar togs bort. Ingegerd 

hade vant sig vid tanken att få strålbehandling, men att få cellgifter var en skräckupplevelse. 

Hon mindes sin mammas cellgiftsbehandling. Hon kom ihåg moderns illamående och 

hennes kala huvud som pryddes med nysydda schaletter. Tanken på ett halvår med 

illamående och håravfall var så fasansfull att hon var på väg att avstå från 

cellgiftsbehandlingen. Ingegerd beslutade sig dock för att ta emot cellgifter och upplevde det 

inte så fasansfullt som hon förställt sig. De biverkningar som uppträdde var inte särskilt 

allvarliga, jämfört med vad hon upplevt från sin mammas behandlingar. Ingegerd ändrade 

inställning till cancer i slutet av behandlingstiden. Hon tyckte inte att det var det värsta som 

kunde hända. Det fanns många sjukdomar som gjorde människan sämre. När det gällde 

cancer fanns det ändå ett hopp, hon kände att hon hade en möjlighet att bli bra. Ingegerd 

skrev att hon hade utsikten att bli helt frisk. Cancern blev en signal till förändring och till 

nya steg i livet som hon annars inte hade vågat ta. Ingegerd skilde sig från sin man under 

sjukdomstiden, något som kanske inte hade skett om hon inte blivit sjuk (Wachtmeister, 

1997). 
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Analys 

Analysen presenteras med utgångspunkt från Antonovskys begrepp: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

 

Begriplighet 

I Pettersson, (1995) hade Christina ingen känsla av att vara sjuk, men ändå kallades hon för 

cancerpatient. Den insikten uppstod när hon träffade kuratorn vid inskrivningen för 

operationen. Christina tyckte att det kändes konstigt när kuratorn sade att det var hon som 

hade hand om alla cancerpatienterna. Då först förstod hon att det var cancer som drabbat 

henne.  

 

I Ullenius, (1996) kände Agneta att efter chocken om cancerbeskedet, kom ilskan. Hon 

förbannade sin kropp som hade svikit henne. Agneta kände att livet inte skulle komma att bli 

vad det hade varit. Det var därför viktigt att försöka komma till sans och tillsammans med 

sin läkare fatta ett rationellt beslut om vilken typ av behandling som var bäst för henne. Det 

var i detta skede som hon vill bli av med hela bröstet, för att bli av med all cancer. 

 

I Wachtmeister, (1997) när Ingegerds doktor berättade att i en av lymfkörtlarna fanns det 

cancer, var även en kurator med. Doktorn förklarade att vid cancerbesked finns alltid en 

kurator närvarande, när Ingegerd därefter blev ensam med kuratorn kände hon sig för första 

gången som en cancerpatient. Kroppen kändes inte längre som om den tillhörde henne. Då 

insåg Ingegerd att hon hade cancerceller i sin lymfkörtel, eller ännu värre att cancern var på 

drift någon annanstans i kroppen. Den insikten var fullständigt förlamande. Ingegerd var inte 

längre den hon var förr, utan hon var en cancerpatient.  

 

Hanterbarhet  

Agneta menade att under sjukdomens gång började en inre omorientering. Hon kunde 

förbanna ödet, men livet hade fått en ny innebörd. Det kändes värdefullt och viktigt att veta 

att det fanns många andra som tagit sig igenom denna sjukdom med ett gott resultat och 

kanske till och med fått ett bättre liv efter cancern (Ullenius, 1996). 

 

Vännerna blev Ingegerds största trygghet och de fanns där redan från början. De stöttade och 
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framför allt att, de lyssnade. Om och om igen fick hon berätta om sina upplevelser, om 

rädslan, om sina tvivel och ångesten inför cellgiftsbehandlingen. Hon fick om och om igen 

reda ut sina tankar och teorier angående kompletterande behandlingsvägar tillsammans med 

sina vänner. De lyssnade och kom med kloka synpunkter (Wachtmeister, 1997). 

 

Hela Christinas familj var ett gott stöd för henne under sjukdomstiden. De tröstade och 

stöttade henne så gott de kunde. Från den dagen då hon var på sin första 

mammografiundersökning och tre år framåt skrev hon små dagboksanteckningar. Dessa 

anteckningar blev som en lösgörande ventil för henne. Där fick hon utlopp för sina känslor 

genom att skriva ner de tankar som hon hade under denna svåra tid (Pettersson, 1995). 

 

Susanne bodde i USA när hon fick cancerbeskedet av sin läkare per telefon från Sverige. 

Susanne berättade ganska omgående att den dagen som de svenska läkarna hade föreslagit 

operation, kunde hon inte komma för att hennes pappa fyllde åttio år. De praktiska 

göromålen övertog hennes rädsla över cancern och hon hade fullt upp med allt som skulle 

lösas, var hon skulle opereras, var hon skulle få behandlingarna och vad hennes åttioårige 

pappa som var läkare skulle säga. Hon ville inte berätta om sin cancersjukdom för andra för 

att inte oroa dem onödan. Hon och hennes man delade cancerbearbetningen med varandra. 

Praktiska göromål och händelser omkring dem kom dock att dominera över oron för 

cancersjukdomen (Ihre, 1994). 

 

Meningsfullhet 

Agneta i Ullenius, (1996) kände det som om livet var som ”en påse, tomt och innehållslöst 

ifall man inte fyller det med något” (s.183).  Nu när hon drabbats av cancer så ansåg hon det 

vara bäst att försöka se någon mening med livet. Hon beskriver att det var som om en dörr 

öppnades in till livets innersta mening. Hon fick insikt om en tydlig och alldeles självklar 

sanning. Meningen med livet menade hon är att leva så att det känns bra och att göra gott, 

var och en efter sin egen förmåga och sitt speciella utgångsläge.  

 

Christina menade att hennes liv förändrades på några minuter, det var den dagen då hon fick 

beskedet om att hon hade cancer. När det skedde befann hon sig mitt i livet. Christina trodde 

att allt som hände var självklart. Hon försökte att se ljusglimtar som hon tidigare hade 
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uppfattat som självklara och därmed inte tidigare urskiljt. Christina lärde sig därefter att inte 

ta något för givet. Hon var glad för varje dag när livet fungerade. Hon uppskattade varje 

morgon som hon vaknade och kunde stiga ur sängen utan att må dåligt. Att må bra kändes 

som en gåva för henne (Pettersson, 1995). 

 

Susanne kände att sjukdomen medfört att hon då och då stannat upp i sin intensiva 

livsföring. Hon insåg hur härligt och spännande hennes stund här på jorden var. Hon förstod 

att medvetenheten om döden ger en ökad medvetenhet om livet. Hon berättade att hon var 

rädd för att dö men att hon oändligt gärna ville leva (Ihre, 1994). 

 

Ingegerd kände att cancerbehandlingen var ett avslutat kapitel men cancertiden var för den 

sakens skull inte bortglömt. Hon tyckte att cancertiden innebar vissa fördelar. Cancern blev 

en signal till förändring och till steg som hon annars inte hade vågat ta (Wachtmeister, 

1997). 
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Diskussion 
Metod 

"Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man 

försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller 

en grupp individer" (Hartman, 1998 s, 239).  

 

Det var relevant att göra en kvalitativ studie i det ämne som studerats. Att göra en 

litteraturstudie var givet då tiden inte skulle räcka till för en annars tänkt intervjustudie. 

Författarna har valt att göra en studie av självbiografier och har upplevt det vara ett lämpligt 

sätt att få svar på frågeställningen. Patel och Davidson (1994) menar att dokument kan 

användas för att besvara frågeställningar kring individers upplevelser. Att använda fyra 

självbiografier som analyserats och bearbetats för att få fram ett resultat har bidragit till att 

svara på forskningsfrågan. Då kvinnornas tankar har varit det elementära i denna studie, för 

att kunna uppnå syftet, har det de uttryckt att de känt utgjort resultaten. Det har varit en 

utmaning för författarna att kategorisera tankarna efter de tre centrala begrepp som 

Antonovsky (1991) använt sig av. Diskussioner om rimliga tolkningar mellan författarna har 

varit nödvändiga. Risken med diskussioner kan vara att de leder till feltolkningar (Patel och 

Davidson, 1994). Det har dock varit en styrka att vara tre författare till denna studie då det 

har gett möjlighet att kunna diskutera fram en kategorisering av kvinnornas utsagor. 

 

Resultat 

Kvinnorna som författarna studerade var alla relativt unga, de var mitt uppe i livet och det 

kändes orättvist för dem att just de drabbats av en livshotande cancersjukdom. Sorgen över 

att en kroppsdel tagits bort, var svår att hantera. Att förlora ett bröst innebär att kvinnans 

självbild förändras, hon känner sig stympad och kan då få en negativ inställning till den egna 

kroppen. Hon känner sig således främmande för sin egen kropp och det kan ta lång tid innan 

kvinnan accepterar kroppsförändringen. Christina i Pettersson, (1995) kände sig ledsen när 

hon tänkte på att hon skulle bröstamputeras och leva med förlusten under resten av livet.  

 

Författarna upplevde att det kändes viktigt för de analyserade kvinnorna, att de kände 

trygghet och stöd av de närstående vid cancerbeskedet, angående tankar som berör 

sjukdomen och tankar som berör framtiden. Rädsla och sorg var vanliga känslor hos 
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kvinnorna. Rädslan bestod av att livet aldrig mer skulle bli som det varit. Halldórsdóttir och 

Hamrin (1996) visar i en studie att människor som får en cancerdiagnos ofta får en chock 

och genomgår en kris med frågeställningar som kretsar kring livet, sjukdomen och döden. 

 

En cancerdiagnos medför ovisshet och osäkerhet inför framtiden. Kvinnorna funderar på om 

behandlingen kommer att fungera eller om cancern kommer tillbaka. Kvinnorna tänker 

också på om de slutligen kommer att dö i sin sjukdom (Halldórsdóttir och Hamrin, 1996). 

 

I en studie av Wilkes, Beale, Cole och Tracy (1999) där syftet var att ur sjuksköterskans 

perspektiv beskriva behovet av stöd till kvinnor som behandlas för bröstcancer, framkom det 

att informationen från sjuksköterskan till patienten är en betydande del i omvårdnaden. De 

betonade hur viktigt det är att både skriftlig och muntlig information ges vid rätt tillfälle, det 

vill säga, när kvinnan är känslomässigt mottaglig för information. Det är också 

betydelsefullt för kvinnor med bröstcancer att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och 

samtala. Detta ger kvinnan utrymme att ge uttryck för de innersta känslorna och 

sjuksköterskans möjlighet att ge tröst. Detta bidrar till att kvinnorna får en annan syn på livet 

och kan på ett bättre sätt hantera och bemöta problem som uppkommer. Trots detta lever 

kvinnorna med känslan av att cancern när som helst kan återkomma. Författarna har tolkat 

att kvinnorna utifrån självbiografierna upplevde liknande tankar och känslor men att de hade 

olika sätt att uttrycka detta. 

 

Carnevali (1999) menar att en individs upplevelse av en situation kan skilja sig från en 

annan människas upplevelse. Att ta del av andra kvinnors självbiografier, om deras 

sjukdomar, är ett sätt att få kunskap om andra kvinnors upplevelser, tankar och känslor.  

 

Författarna menar att för sjuksköterskor som möter människor i kris kan det vara värdefullt 

att ta del av hur kvinnor hanterar sin sjukdom i självbiografiska verk. Bearbetning är en 

nödvändig del av krisarbetet som den drabbade måste gå igenom. Genom denna 

krisbearbetning går det lättare att komma tillbaka till livet med en realistisk och nyanserad 

bild av vad som hänt. Detta bidrar till ett accepterande av sjukdomen och bröstförlusten. Den 

drabbade kan gå vidare med en ny tillförsikt om att livet fortfarande rymmer stora 
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möjligheter till glädje och utveckling. Detta är erfarenheter som framkommit i de verk som 

här refererats.   

 

Författarna menar också att det är viktigt att den drabbade kvinnan känner ett gott stöd från 

sjukvårdpersonal under sjukdomstiden, patienten kan då på ett bättre sätt ta emot 

behandlingen, för att nå fram till ett tillfrisknande. Sjuksköterskan bör lyssna på den 

bröstcancerdrabbade kvinnan när hon talar om sin sjukdom, samt ge henne utrymme att 

ställa frågor om behandlingen. Sjuksköterskan skall också vara lyhörd för om kvinnan är i 

behov av professionell psykiatrisk hjälp då hon kan hamna i en kris i samband med sin 

sjukdom. 
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Konklusion 
För varje kvinna som drabbas av bröstcancer är upplevelsen unik och individuell. Likheter 

mellan kvinnors känslor och tankar om sjukdomen och dess upplevelser kan emellertid ses. 

Kvinnorna i de skönlitterära verken uttryckte upplevelsen av sin egen dödlighet och de 

kände sig stympade och monstruösa. Kvinnorna beskrev en känsla av att ha blivit svikna av 

sina kroppar eftersom de tidigare hade känt sig friska. De upplevde rädsla, ångest och skräck 

för sjukdomen samt även de fruktade biverkningarna av medicinerna. Ett gemensamt drag 

hos kvinnorna var deras önskan att få leva.  

 

Bröstcancersjuka kvinnor kan uppleva såväl fysiska som psykiska symtom under lång tid. 

De är såväl sårbara som utsatta och har ett stort behov av relevant information samt god 

omvårdnad från sjuksköterskan. Stödet från den drabbades omgivning och från hälso- och 

sjukvårdspersonalen är viktig för kvinnorna för att kunna uppleva trygghet under 

sjukdomsförloppet. Kvinnorna i studien uttryckte alla att de haft ett gott stöd av familjer, 

vänner samt bröstcancerorganisationen. Vad författarna fann var att tre av de fyra kvinnor 

som ingick i studien hade en stark känsla av sammanhang. Denna känsla av sammanhang 

såg ut att bero på att de släppte in nära vänner i sin sjukdom, med all sorg och smärta det 

innebar. Känslan av att de hade någon som lyssnade och tröstade var påtaglig.  

 

Susanne i Ihre, (1994), som upplevdes ha en svag känsla av sammanhang tycktes kämpa 

ensam. Känslan av att hon inte ville besvära någon med sin sjukdom gick som en röd tråd 

igenom boken och hon gjorde allt för att upprätthålla en fasad av att allt var som vanligt. 

Hon uttryckte att ingen tyckte att hon såg ut som en cancersjuk. Hon var fixerad vid sitt hår 

och av att jämföra sig med andra drabbade kvinnors utseende. Susanne nämnde att maken 

var ett gott stöd men känslan av det framkom inte i boken. Hon verkade kämpa ensam och 

nådde aldrig till Antonovskys (1991) begrepp, begriplighet. Skillnaderna mellan de övriga 

kvinnorna med en stark känsla av sammanhang och Susanne var att hon inte bjöd in någon i 

sin kamp mot sjukdomen. Det fanns betydelsefulla andra men de släpptes inte in eftersom 

Susanne visade en stark och positiv sida utåt. Istället låg hon ensam i sin säng då hon kände 

sig dålig. Det kan spekuleras i om det kan bero på att hon arbetade som chef och var van vid 

att fatta egna beslut samt vara den som ordnar och hjälper andra. Hon var van vid att framstå 

som en stark person. Kanske var det en bidragande orsak till att Susanne aldrig kom vidare 
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till att uppleva begreppet begriplighet som Antonovsky beskrev det.   

 

Ett förslag på fortsatt forskning är att göra en kvalitativ intervjustudie av 

bröstcancerdrabbade kvinnor för att få ett bredare resultat. Resultatet av en kommande 

studie skulle kunna användas för att utveckla information till drabbade kvinnor och deras 

anhöriga samt till sjukvårdspersonal som arbetar med dessa patienter. Informationen kan 

vara till hjälp för drabbade kvinnor för att känna samhörighet med de som tidigare insjuknat 

i bröstcancer. Sjuksköterskan kan få en inlevelse om hur kvinnor upplever sin sjukdom, för 

att därefter lättare kunna vårda dem på ett professionellt sätt. 
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