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ABSTRACT

Breast cancer is a common disease among women in Sweden and it is believed to be the third
most common type of cancer in the world. One in ten Swedish women will be affected and
more than 6000 new cases are registered each year. The aim of the study was to describe how
women experience and express thoughts, feelings and body images in the course of the
illness. Two autobiographical books were analysed in the line with the aim of the study. The
result shows that the women experience similar thoughts and feelings in the course of the
illness, although they are sometimes differently expressed and at different times. In the
beginning of the illness period, the women’s thoughts were unstructured and they thought
about why they had been affected. After some time, the thoughts seamed to clear up and the
women could start to look ahead. Dominated feelings for the women were security, insecurity
and ambivalence. The experience of losing a breast or a part of a breast varies among the
women and it is unique for every each of them. Despite the fact that women with breast
cancer have different resources and are different individuals, the women’s experience of the
illness can still be expressed in a similar way.
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INLEDNING

I dagens samhälle är bröstcancer en aktuell sjukdom som berör de flesta människor på något

sätt. Media belyser främst fakta och statistik om sjukdomen. Däremot beskrivs i mindre grad

hur kvinnor med bröstcancer mår, vilket är en av anledningarna till att vi, som blivande

sjuksköterskor, har valt att fördjupa oss i detta område. För att som sjuksköterska kunna ge en

god omvårdnad till kvinnor med bröstcancer, behövs en ökad förståelse för kvinnors

upplevelser av sjukdomen. Kovero och Tykkä (2002) skriver att det är av stor vikt att få en

ökad insikt om människors upplevelse av sin sjukdom och vård, för att kunna påverka

känslan av tillfredställelse. Halldórsdóttir och Hamrin (1996) menar att sjuksköterskor antas

kunna hantera mänskliga känslor och krissituationer och att nyutexaminerade sjuksköterskor

upplever att de inte har blivit tillräckligt väl förberedda inför detta.

BAKGRUND

Sjukdomen bröstcancer

Bröstcancer rankas som den tredje vanligaste typen av cancer i världen och är den

cancertypen som media mest frekvent belyser (Davies & Sque, 2002). Enligt statistiska

beräkningar kommer ungefär var 10:e svensk kvinna drabbas av bröstcancer under sitt liv och

2/3 utav dem kommer att botas från sin sjukdom. År 2002 registrerades drygt 6000 nya fall

och majoriteten var kvinnor över 70 år (Järhult & Offenbartl, 2002).

Patofysiologi

I människans celler råder en jämvikt mellan gamla celler som elimineras och nya celler som

bildas. Om processen av cellnybildning ökar i hastighet, samtidigt som de gamla cellerna inte

hinner avlägsnas, bildas en tumör (svulst). Om tumören inte växer in i vävnad runt omkring

benämns den vara benign (godartad), men då den kan växa in i omkringliggande vävnad

benämns den vara malign (elakartad). De sistnämnda tumörerna kan sprida sig till andra

organ och där bilda metastaser (dottersvulster) (Ericson & Ericson, 2002). Det finns flera

typer av bröstcancer och de vanligaste uppstår från mjölkalveolerna och benämns lobulär

cancer samt från mjölkgångarna och benämns då duktal cancer. Det finns även ett förstadium
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till bröstcancer, in situ, som upptäcks genom mammografiundersökningar (Järhult &

Offenbartl, 2002; Cancerfonden, 2003).

Riskfaktorer

Det finns inga specifikt klarlagda orsaker till varför bröstcancer uppstår, men det finns

däremot identifierade riskfaktorer: tidig första menstruation, sen menopaus, ingen eller sen

första graviditet, p-piller i unga år eller långvarigt användande, ärftlighet (bröstcancer hos

mor, syster, dotter) (Olsson, 1996; Ericson & Ericson, 2002; Järhult & Offenbartl, 2002;

Kovero & Tykkä, 2002; Cancerfonden, 2003), högt alkoholintag och övervikt (Olsson, 1996;

Ericson & Ericson, 2002; Cancerfonden, 2003).

Chalmers, Luker, Leinster, Ellis och Booth (2001) skriver att många kvinnor i framtiden,

kommer att få närstående som har erfarenhet av bröstcancer. Om en kvinna drabbas av

bröstcancer behöver det inte betyda att resterande kvinnor i familjen har en ökad risk att

drabbas. Detta beror på att bröstcancer inte alltid är ärftligt, utan står för 5-10% utav all

bröstcancer. Av de kvinnor som insjuknar innan 30 års ålder är 25% av fallen relaterade till

ärftlighet.

Symptom

En brösttumör är nästan alltid symptomfri, men då symptom förekommer upptäcks vanligen

en knöl av en tillfällighet eller genom mammografi (Olsson, 1996; Järhult & Offenbartl,

2002). De symptom som kan förekomma är: knöl i bröstet (70-80 %), smärta från bröstet (10-

15 %), indragen hud (5-10 %), sekretion eller blödning från bröstvårtan (2-5 %) eller svullen

armhåla (1-2 %) (Kovero & Tykkä, 2002).

Diagnos

För att kunna fastställa om bröstcancer föreligger utförs en trippeldiagnostik genom:

mammografi, palpation och biopsi. Vid biopsi används ultraljud och ett vävnadsprov tas,

genom punktion, för att kunna fastställa diagnosen (Olsson, 1996; Ericson & Ericson, 2002;

Järhult & Offenbartl, 2002). Vid misstanke om spridning av cancer tas specifika blodprover

och även röntgen, datortomografi, magnetkamera och skelettscintigrafi används

(Cancerfonden, 2003).
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Behandling

Den vanligaste behandlingen för bröstcancer är kirurgi och utförs med ett utav tre följande

ingrepp. Bröstbevarande kirurgi innebär att den del av bröstet tas bort där tumören sitter och

en partiell axillarutrymning (lymfkörtlar i närheten av det cancerdrabbade bröstet tas bort)

görs. Vid ablatio (mastektomi) tas hela bröstet bort och det görs axillarutrymning. Den tredje

formen av ingrepp är radikal mastektomi och då sker en borttagning av hela bröstet,

bröstmuskeln och fullständig axillarutrymning. Beroende på storlek och placering av tumören

väljs vilken kirurgisk behandling som skall utföras. Är det en mindre tumör i bröstet som inte

är centralt placerad, utan har en yttre placering, väljs bröstbevarande kirurgi och om det är en

större tumör med central placering väljs en ablatio. Radikal mastektomi utförs ytterst sällan i

dagens sjukvård (Järhult & Offenbartl, 2002).

Kompletterande behandlingar är:

• Strålning – ges till de kvinnor med bröstbevarande kirurgi och när det har skett en

spridning till lymfkörtlarna.

• Antiöstrogener – ges som en postoperativ behandling till de kvinnor som har tumörer

som är känsliga för östrogen.

• Cytostatika – ges endast till de kvinnor som erhållit en premenopausal bröstcancer och

som spridit sig till lymfkörtlar (Ericson & Ericson, 2002; Järhult & Offenbartl, 2002).

Body image

Price (1990) menar att begreppet body image är ett uttryck för hur människan känner och

tänker kring sin kropp. Dessa tankar och känslor förändras ständigt vid sjukdom eller skada,

men även vid hälsa. Enligt Price (1990) definierade Schindler redan 1935, begreppet body

image: “The picture of our body which we form in our mind, that is to say the way in which

our body appears to ourselves.” (s. 3)

Price (1990) menar att tre komponenter behöver uppfyllas för att upprätthålla en normal body

image och dessa beskrivs på följande sätt:

• Body reality, hur människans kropp ser ut, en fysisk och objektiv beskrivning av en

människas yttre.
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• Body ideal, hur människan anser att kroppen bör se ut. Påverkas bland annat av kultur,

media, samhällets normer med mera.

• Body presentation, hur människan uppträder i sociala och intima sammanhang (klädsel,

agerande).

Bröstets betydelse

Bröstet betyder olika för kvinnor oberoende av dess storlek. Stora bröst kan upplevas vara i

vägen, vid exempelvis träning. När en kvinna har små bröst kan förlusten vara mindre

betydelsefull, då bröstet inte tidigare har setts som en viktig kroppsdel (Price, 1990). En

kvinnas body image inkluderar den symboliska meningen och vikten av hennes bröst som

tillsammans med samhällets syn på bröst påverkar hennes val av bröstcancerbehandling.

Body image är ett dynamiskt begrepp som förändras kontinuerligt och innefattar känslor

gentemot kroppen. Begreppet innebär hur individen fysiskt ser på sig själv och individens syn

på hur hon ter sig ut för omvärlden (Kraus, 1999). Bröstet symboliserar sensualitet,

kvinnlighet, fertilitet, amning och naturlighet. I flera århundraden har kvinnans bröst varit av

stor betydelse, för både män och kvinnor. Exempelvis har brösten genom konst visat på

kvinnans sexualitet och kvinnlighet. Att en kvinnas bröst opereras behöver dock inte betyda

ett slut för kvinnans sexualitet (Price, 1990).

Förändring av body image

Ekselius, Notini och Öberg, (1990) skriver: ”Att förlora en del av sin kropp är att förlora en

del av sig själv” (s.24) och beskriver vidare att en individs identitet grundas genom dess

kropp. Om kroppen ändras innebär det även en ändring av individens självbild. Att förlora en

kroppsdel genom en operation eller en olycka innebär vanligen en djup traumatisk upplevelse

(Ekselius et al 1990). För en del kvinnor kan bortopererandet av ett bröst innebära en

förändring i upplevelsen av kvinnligheten (Landmark & Wahl, 2002; Roberts, Livingston,

White & Gibbs, 2003). När kroppsbilden har förändrats och endast ett ärr finns kvar, där

bröstet tidigare hade sin naturliga plats, kan kvinnor uppleva skam och ångest när de visar sig

för andra människor (Onkologiskt centrum, 2001). Forskning visar på att kvinnor som har

genomgått en bröstbevarande operation har mer positiv body image, än kvinnor som har

genomgått en mastektomi. Flertalet kvinnor anser att brösten är av stor vikt för att de ska

känna sig kvinnliga och attraktiva (Kraus, 1999).
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Kris

I Cullberg (1992) beskrivs ordet kris komma från det grekiska krises och betyder avgörande

vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning och inom medicin står kris för den

avgörande vändpunkten i ett sjukdomsförlopp. En psykisk kris definieras på följande sätt:

”Ett psykiskt kristillstånd kan man sägas befinna sig i då man råkar in i en sådan livssituation

att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall

förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen” (s.15).

För en individ kan cancersjukdomen betecknas som en kris, eftersom den utgör ett hot mot

individen och dennes familjs psykiska och fysiska hälsa. Individens sociala, ekonomiska och

andliga balans blir också hotad (Rendle, 1997). En kris kan enligt Drugge (1988) ses som en

övergångsperiod, där individen kan få möjlighet till mognad och växa som person, men det

kan även innebära en risk för skadlig påverkan för individen, med ökad sårbarhet inför

framtida stress. Krisen kan vara som ett hot, en utmaning eller en maning till ett nytt

agerande.

Den traumatiska krisens förlopp

För orientering genom den traumatiska krisens förlopp kan Cullbergs (1992) modell

användas som ett hjälpmedel. Modellen innehåller fyra olika faser:

• Chockfasen varar från några ögonblick upp till några dygn. Under denna fas har individen

ingen eller liten verklighetsuppfattning och kommer oftast inte ihåg vad som har sagts

under denna tid. En del har avvikande beteende, men att drabbas av en psykos är ovanligt.

• Reaktionsfasen varar inte längre än 4-6 veckor och individen börjar förstå vad som har

hänt. Individen försöker finna en mening med händelsen och frågan Varför? dyker upp.

• Bearbetningsfasen pågår cirka ett halvår upp till ett år efter traumat. Individen kan börjar

se framåt och acceptera händelsen.

• I Nyorienteringsfasen lever individen vidare, men har det förgångna i bakhuvudet

(Cullberg, 1992).

Dessa fyra faser behöver enligt Cullberg (1992) inte alltid ingå i den traumatiska krisens

förlopp. Ibland är det någon fas som saknas och ibland går de inte att åtskilja, utan de går in i

varandra. Chockfasen och reaktionsfasen ingår i en fas som utgör krisens akuta fas och den

pågår mellan fyra och sex veckor.
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Ett cancerbesked är för individen en början av en lång process, med både positiva och

negativa besked och flera faser av händelser och behandlingar. Diagnosen försätter ofta

individen i en kris som kan bidra till att tankar och frågor om livets mening inleds (Drugge,

1988; Cullberg, 1992). När en individ får en diagnos som kan leda till amputation av ett inre

eller yttre organ, framkallas ofta stark ångest, panik och chockkänslor. Bara tanken om att

kunna förlora en kroppsdel kan vara krisutlösande (Ekselius et al, 1990).

Kris vid bröstcancer

I sjukdomsförloppet är bröstcancerbeskedet det som utlöser den traumatiska krisen. Därefter

följer operation, strålbehandling och eventuell separation från de närstående, för att kunna

behandlas på sjukhus. Detta bidrar till att den traumatiska krisens förlopp fortsätter. En

kvinna med bröstcancer som opererar bröstet kan bli deprimerad och/eller utveckla ett

självhat mot sin egen spegelbild. Detta är dock olika beroende på vilken betydelse den

bortopererade kroppsdelen hade för individen. Fysiologiskt sett påverkas inte kroppen i

någon större utsträckning av att ta bort ett bröst, men psykologiskt har bröstet stor betydelse

för självkänslan. Idag är situationen förändrad då plastikkirurgin har utvecklats betydligt och

kvinnor kan få ett rekonstruerat bröst, vilket kan göra att deras självkänsla inte påverkas i

samma utsträckning som tidigare (Cullberg, 1992).

SYFTE

Att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever och uttrycker tankar, känslor och bröstets

betydelse under sin sjukdomstid.

Frågeställningar

• Hur kan kvinnors tankar kring sin bröstcancer yttra sig?

• Hur kan kvinnors känslor kring sin bröstcancer yttra sig?

• Vilken betydelse har brösten för kvinnor med bröstcancer?
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METOD

Metoden för datainsamlingen har varit kvalitativ och baserades på två självbiografier. I

litteraturen beskrivs att kvalitativa studier grundar sig på erfarenhet. Detta innebär att

systematisk insamling av data görs med hjälp av exempelvis intervjuer och frågeformulär

eller källmaterial, bland annat ur dagböcker och brev (Nyberg, 2000). Enligt Dahlberg (1997)

är självbiografier ett högst relevant material att använda för att beskriva människors

upplevelser. Självbiografier innehåller detaljerad information som kan användas i ett

vetenskapligt syfte och inte enbart för underhållning. I en kvalitativ bearbetning kan

dagböcker enligt Patel och Davidson (2003) användas som information för att klargöra en

individs tillvaro ur dennes synvinkel. Vidare förklaras att det fordras 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

Bibliotek som användes för att hitta skönlitterära självbiografier om bröstcancersjukdomen

var: Högskolan i Trollhättan/Uddevallas bibliotek och Vänersborgs stadsbibliotek. Här

hittades fem skönlitterära självbiografier, genom sökning på ordet bröstcancer. De fem

skönlitterära verken som hittades var:

• Grahn, M. (2003). Enbröstad.

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

• 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 Lindblad (1998) väljs vid en kvalitativ studie ett mindre urval ut, men det är oftast mer

strategiskt gjort. På grund av detta valdes tre av de fem skönlitterära självbiografierna bort.

Avgränsningen gjordes först efter att självbiografierna hade lästs individuellt med tanke på

om de var relevanta till syftet och om de kunde ge svar på frågeställningarna. De tre som

valdes bort var: Ihre (1994), Plant (2000) och Ullenius (1996).
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Exklusionskriterier

Den första avgränsning som gjordes var att självbiografier där sjukdomen debuterade innan

år 1995 valdes bort. Orsaken till detta var att ett aktuellt resultat ville uppnås, då utvecklingen

inom bröstcancervården förändras kontinuerligt. Ytterligare avgränsningar gjordes genom att

exkludera de självbiografier som inte utspelades i Sverige. Detta val gjordes eftersom

uppsatsen riktar sig främst till kvinnor som lever i Sverige. De självbiografier som innehöll

mycket konkret fakta om sjukdomen och dess medicinska behandling valdes bort, eftersom

de inte ansågs vara relevanta för att uppfylla syftet. Ihre (1994) utspelades både i Sverige och

i USA. Sjukdomen debuterade i denna självbiografi innan 1995, vilket bidrog till att den

valdes bort. Plant (2000) valdes bort eftersom den var faktainriktad istället för att innehålla

kvinnans egna tankar och känslor. Andra orsaker var att sjukdomsdebuten skedde år 1987

och att den inte utspelades i Sverige. Ullenius (1996) ansågs vara faktainriktad och inte

enbart skriven av författaren själv, då hon tagit hjälp av andra för att skriva faktadelarna. En

annan bidragande orsak till att denna valdes bort var att även denna hade en sjukdomsdebut

innan 1995.

Inklusionskriterier

I självbiografierna som valdes hade kvinnorna en sjukdomsdebut efter 1995 och de

utspelades i Sverige. Dessa självbiografier ansågs vara de som innehöll beskrivningar om hur

kvinnorna upplever och uttrycker tankar och känslor kring sin sjukdom och kropp. De

självbiografier som bearbetades och analyserades var Grahn (2003) och Wachtmeister

(1997).

Bearbetning och analys

Sammanställningen av resultatet skall göras så tilltalande och tydligt som möjligt för läsaren.

Vidare beskriver litteraturen att syfte och frågeställningar ligger till grund för hur upplägget

av resultatet kommer att se ut (Nyberg, 2000). De två utvalda skönlitterära självbiografierna

lästes individuellt ytterligare en gång och analyserades utifrån frågeställningarna. De tre

huvudkategorierna: tankar, känslor och bröstets betydelse, arbetades fram utifrån

frågeställningarna. För att underlätta bearbetningen gjordes en kodning, genom att

huvudkategorierna kodades med var sin färgbeteckning. Materialet som kom fram ur

kodningen bestod endast av citat från självbiografierna som hade jämförts och diskuterats.
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Det var detta material som hädanefter bearbetades. Då citaten under huvudkategorierna lästes

upptäcktes mönster, som ledde till en indelning av citaten i underkategorier. Detta gjordes för

att få en tydlig struktur av resultatet. Underkategorierna ledde fram till specifika citat som

användes för att stärka resultatet, genom att påvisa vad som framkommit ur självbiografierna.

Under kodningen placerades exempelvis följande citat in under huvudkategorin känslor: ”Jag

är glad att jag har valt att inte på något sätt dölja vad det är som ska hända med mig. Tack

vare det får jag mycket stöd av min omgivning och de känner att inga frågor är farliga eller

förbjudna.” (Grahn, 2003, s.20). Vid nästa steg i processen placerades citatet i underkategorin

positiva känslor, eftersom kvinnan ansågs uppleva glädje och stöd. Citatet ansågs vara

representativt för underkategorin positiva känslor och valdes därför att bli ett av citaten som

styrker resultatet.

Validitet

En definition på validitet enligt Notter och Hott (1996): ”Giltigheten hos en

datainsamlingsmetod eller ett mätinstrument, dvs. dess förmåga att ta fram relevanta data

eller mäta det som det är avsett att mäta.” (s. 194). Då det bedömningar görs kan det enligt

Patel och Davidson (2003) leda till att bedömningsfel uppstår. Detta kan ha skett då det

ibland var svårt att skilja tankarna och känslorna åt. Kvinnorna tänkte exempelvis vid vissa

tillfällen vad de kände, vilket kan leda till att andra människor kunde ha uppfattat deras

beskrivningar annorlunda.

RESULTAT

Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna. Tankarna strukturerades med hjälp av

Cullbergs (1992) faser i den traumatiska krisens förlopp. Känslorna delades in i tre

huvudkategorier: positiva, negativa och delade. Bröstets betydelse strukturerades enligt

Prices (1990) tre komponenter inom begreppet body image: body reality, body ideal och

body presentation.
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Tankar

Krisens akuta fas: Chockfasen och Reaktionsfasen

De båda kvinnorna ställde sig frågande till varför just de hade drabbats av bröstcancer, men

vid olika tillfällen under sjukdomsförloppet. Maria tänkte även en del på livet och dess

mening, men även på döden. Innerst inne visste hon att det inte var någon som kunde säga

när den skulle inträffa. Hon ville inte leva sitt liv som om det skulle ta slut imorgon och

funderade över om någon människa orkade leva på det sättet. För Ingegerd dröjde det längre

tid innan hon erkände för sig själv att hon hade bröstcancer. Först när hon hade gjort det,

frågade hon sig varför just hon hade drabbats. Hennes mamma var 13 år äldre vid

insjuknandet och avled efter en kort tids bröstcancersjukdom.  Hon ville inte tro att detta var

orsaken till hennes egen sjukdom eller att det behövde sluta på samma sätt som för hennes

mamma. Med dessa tankar sköt hon tillfälligt bort andra tankar om sjukdomens farlighet, som

kunde leda till oro.

Mellan födelse och död finns livet, som jag försöker förstå. Är det någon mening
med att försöka förstå livet? Finns det något dolt i tillvaron, en nyckel, som när
man väl har hittat den gör förståelsen alldeles självklar? Jag vet inte. /…/ Jag
vill fånga det lyckliga ögonblicket, hålla fast det, stänga in det, frysa ner det –
och genast dör det. (Grahn, 2003, s.81)

Tankar om orättvisan, av att vara den som blivit drabbad av bröstcancer, dök hos Ingegerd

upp när hon träffade sina väninnor. Hon funderade över om någon utav dem skulle komma

att få bröstcancer i framtiden, då hon hade läst i statistiska beräkningar att en av tio kvinnor

drabbas. Dessa tankar gav upphov till skuldkänslor, då hon inte ville att hennes väninnor

skulle gå igenom samma sak som hon själv. Samma kvinna beskrev att beskedet om

bröstcancer kom som en chock, då hon kände sig fullt frisk, men samtidigt hade en sjukdom

som kunde leda till döden.

Hur kunde det overkliga bli verkligt? Jag var frisk, alldeles väldigt frisk. Jag
hade knappt varit på ett sjukhus, frånsett när jag fött barn. Jag var frisk och stark
och stod mitt i livet. Jag var absolut inte sjuk. Absolut inte. Och ändå.
(Wachtmeister, 1997, s.13)
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Bearbetningsfasen

Tidigare hade Maria varit full av energi och tyckte om att röra på sig, men under

strålbehandlingstiden beskrev hon det som om kroppen hade blivit tung som av bly. Vid

flertalet tillfällen under dagen gick hon till sängs för att vila, då hon kände ett starkt behov av

att bara ligga och blunda för att samla krafter.

Nu gäller det att försöka använda krafterna så bra som möjligt. Att varje fysisk
ansträngning också har en mental dimension som ger mig något. (Grahn, 2003,
s.74)

Båda kvinnorna ansåg sig vara personer som hade motstridiga tankar och känslor inom sig.

Tankar som uppstod i början av sjukdomen jämfördes med det tillsynes planlösa myllret i en

myrstack. Tankarna rörde frågor kring döden, livet och dess mening. Med tiden ansågs att

tankarna blev klarare än de tidigare varit, vilket gjorde att framtiden fick en annan innebörd.

Döden upplevdes som mer möjlig och närmare i tid, vilket ledde till att det var många tankar

som kretsade kring döden under sjukdomstiden. Maria tänkte på döden som ”det sista stora

äventyret” och hoppades att människan, när döden inträffade, skulle få svaret på frågan om

livets mening.

För de allra flesta innebär beskedet en krisreaktion. När den första tidens förvirring
och kaos har lagt sig, är det dags att börja sortera spillrorna och försöka börja bygga
upp något nytt. (Wachtmeister, 1997, s.135)

En fråga som uppstod var hur stor chans det fanns till överlevnad och det fanns många

funderingar kring om det var någon idé att tänka framåt. Maria fick i statistiska beräkningar

fram att cirka hälften av de bröstcancerdrabbade dog, men vände de negativa tankarna till

positiva. Detta gjorde hon genom att se sig själv tillhöra den halvan som blev friska. Ingegerd

var inte rädd för att dö, men ansåg att hon hade mycket kvar att leva för och ville inte att

barnen skulle växa upp utan sin mamma. Dessa tankar ledde till att hon fick tillbaka sitt hopp

om överlevnad.

Tankar som  Ingegerd hade var att hon ville bli bemött med ärlighet av människor i hennes

omgivning. Hon ville att de skulle visa sina reaktioner så som de upplevde dem och inte efter

vad de trodde var lämpligt, med tanke på hennes bröstcancer. När de vågade visa sina känslor

för henne och inte avvek från ämnet, ansåg hon sig bli förstådd, då hon hade liknande känslor

själv.
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Nyorienteringsfasen

En rak och sann kommunikation mellan människor ansågs behövas för en bra relation. Det

var detta som räddade kvinnorna från ensamheten under perioder av sjukdomen. Kvinnorna

levde för den dagen som var och ansåg att de inte kunde planera långt fram då de inte visste

vad som skulle hända i framtiden.

Även om jag fortfarande innerst inne är den vanliga Maria, så började en ny
tideräkning för mig i och med cancers upptäckt. Det var så mycket som blev
oväsentligt i ljuset av en dödlig sjukdom. (Grahn, 2003, s.88)

Sammanfattning

Tankar kring orättvisan av att ha drabbats av bröstcancer beskrevs och kvinnorna ställde sig

frågande till varför detta hade inträffat. Många utav tankarna kretsade genomgående under

sjukdomsförloppet kring livet och döden. Till en början var dessa tankar ostrukturerade men

klarnade efter hand. Att dela tankar med närstående, som de hade goda och ärliga relationer

med, gav dem hopp och kraft inför framtiden.

Känslor

Känslorna handlade bland annat om tillit, stöd, rädsla, sorg, ensamhet och ovisshet. Mönster

som sågs var att känslorna kunde delas in i tre underkategorier som blev: positiva, negativa

och delade känslor. Underkategorierna hade varsin känsla som dominerade och lyftes fram.

Den dominerande positiva känslan ansågs vara trygghet, den negativa otrygghet och den

delade ambivalens.

Positiva känslor som leder till trygghet

Under behandlingstiden upplevdes trygghet och ett väl omhändertagande från

sjukvårdspersonalen. Maria beskrev att det under operationen kändes som om hon lämnade

över allt ansvar om sig och sin kropp i någon annans händer. Hon kände sig trygg i denna

situation. På liknande sätt kände Ingegerd, efter att hon för första gången hade träffat sin

läkare och sjuksköterska, vilka hon i tankarna benämnde doktor Trygg och syster Snäll. Efter

hand jämfördes behandlingen med känslan av att åka och hälsa på sina vänner, istället för att

känna obehag.
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All skräck är som bortblåst. Jag känner mig omhändertagen och lugn. Med dessa
två personer som tar hand om mig kan inget ont hända. (Wachtmeister, 1997,
s.30)

Att berätta för sin närmaste omgivning om sin sjukdom har båda kvinnorna valt att göra.

Efter en tids sjukdom kändes det för Ingegerd som en självklarhet att berätta. För henne

kändes det bra att hennes närstående visste om sjukdomen, då hon inte alltid betedde sig som

de annars var vana vid. Under sjukdomstiden separerade hon från sin man, vilket gjorde att

kvinnornas sociala situation skilde sig åt. Istället för en man som största stöd, hade hon sina

vänner. Hon kände sig positivt överraskad över deras stöd och hade tidigare inte vågat hoppas

på det. Genom att prata med sina vänner kändes det som om hennes bekymmer delades på

flera och hon behövde därför inte hålla allt inom sig. Det största stödet Maria hade under sin

sjukdom var hennes särbo, men även hennes övriga familj gav henne ett stort stöd. Hon

uppskattade att särbon fanns vid hennes sida både som ett fysiskt och psykiskt stöd.

Jag är glad att jag har valt att inte på något sätt dölja vad det är som ska hända
med mig. Tack vare det får jag mycket stöd av min omgivning och de känner att
inga frågor är farliga eller förbjudna. (Grahn, 2003, s.20)

När Ingegerd reste bort för att vila upp sig, träffade hon en annan kvinna i samma situation

som henne själv. Trots deras vitt skilda personligheter förundrades hon över hur lika de hade

reagerat under sjukdomsförloppet. Detta fick henne att inse att hon kunde dela tankar och

känslor med andra, som hon tidigare trodde att hon var ensam om.

Negativa känslor som leder till otrygghet

En gemensam känsla som kvinnorna hade var att de levde i en skör värld, där ingenting

kändes säkert längre. För Maria varade dessa känslor inte lika länge och inte heller i samma

utsträckning som för Ingegerd. Ett par veckor efter cancerbeskedet försökte den förstnämnda

se framåt och positivt på sin tillvaro, trots sjukdomen, vilket hon lyckades med. Ingegerd

kände däremot att hon läkte fysiskt sett, men att det inte var denna smärta som var den

primära. Den psykiska delen av henne kändes hela tiden labil och det var här hon kände den

mesta smärtan. Hon förklarade känslan som att gå på tunn is och hon visste aldrig om den

skulle bära eller brista. I nya situationer och miljöer kände hon sig otrygg och var rädd för att

själv gå sönder och falla ner i djupet.
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Veckorna efter cancerbeskedet lever jag i ett tillstånd av skärpt
iakttagelseförmåga. Själ och kropp är försatta i ett slags beredskapssituation.
Ingenting ter sig normalt längre. Hörsel, syn, lukt och känsel blir extremt
känsliga för intryck. Världen är bräcklig och minerad. (Grahn, 2003, s.46)

Sorgen över att ha drabbats av bröstcancersjukdomen upplevde de båda kvinnorna

gemensamt, men uttryckte det på olika sätt. Maria höll många av sina känslor inom sig själv,

medan Ingegerd öppnade sig mer och berättade om dem. En tid efter cancerbeskedet, började

den förstnämnda gråta i bilen hem från en familjemiddag. Väl ensam hemma tilltog gråten i

styrka och hon grät länge tills den upphörde av sig själv. Detta var första tillfället efter

cancerbeskedet som hon tillät gråten och sorgen att komma fram. Däremot nämnde Ingegerd

sin sorg vid flera tillfällen och berättade bland annat att sorg och rädsla var de känslor som

dominerande under sjukdomstiden.

Det var i ensamheten som smärtan kom smygande. Jag grät. Det var en stillsam,
ensam och sorgsen gråt. Den riktigt stora obehärskat, förtvivlade gråten lämnade
jag bakom mig på sjukhuset. Den behövde jag inte mer. Inte just då
(Wachtmeister, 1997, s.55)

Omedelbart efter upptäckten av knölen i bröstet, dök skuldkänslorna upp hos Ingegerd.

Hennes mamma hade flera år tidigare avlidit, efter en kort tids bröstcancersjukdom. Det hade

dröjt länge innan mamman sökte hjälp och hon hade därför svåra symptom då diagnosen

fastställdes. Ingegerd visste på grund av detta om att hon befann sig i en riskgrupp, med ökad

risk att drabbas av bröstcancer. En del av skuldkänslorna berodde även på att hon inte hade

undersökt sina bröst varje månad, vilket broschyren hon hade påminde henne om, då hon fick

syn på den.

Delade känslor som leder till ambivalens

Många utav de känslor som uppstod under sjukdomsförloppet var nya. Känslorna var ofta

motstridiga och kvinnorna visste inte alltid hur de skulle ta itu med dem. Maria beskrev sina

känslor på ett liknande sätt som i nedanstående citat, då hon fick beskedet om att cancern

hade spridit sig till en lymfkörtel. Detta gjorde att hon först kände sig oförmögen till att

fortsätta leva som hon tidigare hade gjort. När hon insåg allvaret i situationen vaknade hennes

livsvilja och hon kände sig manad till kamp.
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Mitt eget ljus förefaller mig vara en låga som ständigt fladdrar, som kan blossa
upp och brinna ljus och klar, men också tyna och flämta. Inom mig kämpar Eros
och Thanatos, livsvilja och dödslängtan. Jag vet inte hur jag ska möta detta. Jag
har aldrig varit med om det här förut. (Grahn, 2003, s.32)

Båda kvinnorna kände att de själva hade genomgått en stor förändring efter operationen,

medan allt annat omkring dem var oförändrat. Sjukhusvistelsen i samband med operationen

varade för Maria i två dygn. När hon kom hem kändes det dock som om hon varit borta en

längre tid. Det var mycket i hennes liv som hade förändrats, men i hemmet var allt sig likt.

Allt var som vanligt och ingenting var som vanligt. Det var nytt och osäkert och
skrämmande. Vad det betydde visste jag inte än men jag hade en bestämd känsla
av att som förut kunde det aldrig mer bli. Något hade förändrats, inte bara i min
kropp utan i hela min tillvaro. Jag var annorlunda. Och min upplevelse av
omvärlden var annorlunda. Och jag förundrades över att allt runt omkring såg ut
precis som vanligt, som om ingenting hade hänt. (Wachtmeister, 1997, s.53)

Känslan av overklighet upplevde Ingegerd till och från under hela sin sjukdom. Utåt sett

betedde hon sig som vanligt, men inom sig kände hon att det var som ett enda kaos. När hon

befann sig bland människor upplevde hon det som om hon hade en mur omkring sig. Där

igenom kunde ingen annan passera. Innanför muren förblev hon ensam med sina funderingar.

Hon levde sitt liv på rutin och kände att hon inte, i samma utsträckning som tidigare,

existerade som person. Ibland berodde overklighetskänslan på att hon trots strålbehandling

och cellgift kände sig helt frisk.

Sammanfattning

Kvinnorna upplevde genomgående under bröstcancersjukdomen både positiva, negativa och

delade känslor. Den mest framträdande positiva känslan var trygghet, som kvinnorna kände

bland annat då de var med sina närstående. Andra positiva känslor var stöd, tillit och

gemenskap medan de negativa visade på motsatsen. Skörhet, skuldkänsla, sorg och rädsla var

några utav de negativa känslorna som kvinnorna beskrev, men den dominerande negativa

känslan var otrygghet. De delade känslorna som uppstod under sjukdomsförloppet var ofta

nya, främmande känslor som kvinnorna inte hade mött tidigare. Dessa känslor gjorde att de

ofta kände en ambivalens och en ovisshet inför hur de skulle hanteras.
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Bröstets betydelse

Body reality

En tid efter operationen skulle kvinnorna ta bort bandaget över de opererade brösten. Detta

blev deras första möte med den förändrade kroppen. Maria hade genomgått en ablatio och

Ingegerd hade gått igenom en bröstbevarande operation. Det beskrevs att det under bandaget

dolde sig ett svullet och blått bröst. Ärret löpte likt ett långt streck i överkanten av

bröstkorgen och upp mot armhålan.

Jag är också ledsen över att något har ändrats i min kropp, något som kommer att
vara där för evigt. Mitt bröst som nu är mindre (som om det inte var nog litet
förut), ärret som alltid kommer att finnas, armen som måste skyddas.
(Wachtmeister, 1997, s.59)

På ett konkret och kortfattat sätt beskriver Maria hur hon såg på sig själv efter operationen. I

hennes beskrivning fanns det även positiva tankar.

Platt och blind är bröstkorgen på höger sida, men jag har ju ett bröst kvar – och
det är fint! Och så ska ju det sjuka vara borta! Det är över nu. (Grahn, 2003,
s.30)

Det var inte bara sina egna bröst Ingegerd fokuserade på, utan även på andra kvinnors bröst.

Dessa tankar dök främst upp då hon uppmärksammade vad hon ansåg vara stora välformade

bröst och funderade på om de var friska eller inte. En orsak till att hon i första hand

fokuserade på stora bröst var att hennes egna alltid hade varit små. Numera var det ena ännu

mindre än tidigare.

Body ideal

Maria använde inte BH och silikonprotes då hon ansåg att det var obekvämt. Hon tyckte inte

att den numera platta bröstkorgen såg bra ut, men accepterade det nya utseendet. Andra

människors syn på hur kvinnor bör se ut ville hon inte låta sig påverkas av. Istället ansåg hon

att även andra kvinnor borde få en chans att se hur det kan se ut att bara ha ett bröst. Med

högburet huvud ville hon förvandla, det hon ansåg vara en stympning av sin kropp till en

frihetssymbol. Vidare ville hon även visa på att det finns ett liv efter en bröstcanceroperation,

exempelvis genom att, som tidigare gå till badhuset.
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Jag har ännu inte tagit steget att gå på badhus, fast jag förbereder mig i
tankarna. Men jag vill ha en vän med mig, så att vi kan prata och skratta i
tvättrummet och låta de andra kvinnorna titta, för det måste de ju. Kanske
kommer ett barn att fråga: Mamma, varför har hon bara ett bröst? Om mamman
då blir generad och försöker tysta barnet, så ska jag berätta för barnet att bröstet
blev sjukt och därför måste doktorn ta bort det. (Grahn, 2003, s.65)

Ingegerd beskriver till skillnad från Maria, en avundsjuka inför andra kvinnors bröst och

menar vidare att det är en oerhört smärtsam upplevelse att förlora ett bröst. Hon accepterade

inte sin förändrade kropp och värderade betydelsen av bröstet högre jämfört med Maria.

Bröst är ju så mycket mer än bara en fråga om utseende, det handlar om kvinnlig
identitet där just bröstens symbolvärde har stor betydelse. En bröstamputation
kan därför upplevas som en stympning av kvinnligheten. (Wachtmeister, 1997,
s.172)

Body presentation

Maria arbetade med en teaterföreställning, i vilken hon bland annat stod iförd endast

underklänning framför publiken. De första gångerna var hon nervös för att det skulle synas

att hon hade ett lösbröst, men när hon hade klarat av det kändes det som en seger. Ändå

kändes det inte rätt att använda lösbröstet. Hon visade det för familjen och även hur

bröstkorgen såg ut efter operationen, vilket hon ansåg kändes bra. Mestadels använde hon

inte lösbröstet utan gick, som hon kallade det – enbröstad, då hon ansåg detta vara

behagligast.

Nu ska jag sova en stund, för att om några timmar uppträda i min förklädda
nakenhet – tvåbröstad.(Grahn, 2003, s.67)

Efter första strålbehandlingen hade Ingegerd blivit markerad med flera tjocka mörklila streck

och kryss över bröstkorgen och upp mot halsen. För att dölja dessa markeringar kände hon

sig tvingad till att knäppa skjortans alla knappar, trots den då pågående sommarvärmen. Hon

ansåg att det kändes påfrestande att inte kunna klä sig som hon var van vid att göra.

Jag klär mig med viss omsorg. Skalet är viktigt. Inuti är allt så skört och ömtåligt
att jag är beroende av att det ser bra ut på utsidan. (Wachtmeister, 1997, s.61)
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Sammanfattning

Det första mötet med de förändrade kropparna upplevdes olika, eftersom kvinnorna gått

igenom olika kirurgiska behandlingar. Ingegerd kände en avundsjuka gentemot andra kvinnor

och deras friska bröst. Hon upplevde förlusten av sitt bröst som smärtsam och accepterade

inte vad som hade hänt henne. Maria däremot accepterade förlusten av sitt bröst och ville visa

andra hur det kunde se ut.

DISKUSSION

Metod

Att göra en kvalitativ studie har upplevts vara ett lämpligt sätt att få fram relevant och aktuell

data, för att kunna uppfylla syftet. Självbiografierna har gett svar på de frågeställningar som

ställts, genom att kvinnorna ingående beskrivit sina upplevelser kring sin

bröstcancersjukdom. Hade ytterligare tid funnits till förfogande hade istället en intervjustudie

med fler antal kvinnor valts. Dahlberg (1997) menar att studenter ofta upplever den snäva

tidsramen som ett hinder för att utföra intervjustudier och uppskattar möjligheten att

genomföra studierna med hjälp av självbiografier. Två självbiografier kändes relevant att

analysera och bearbeta med tanke på tidsramen och uppsatsnivån. Det hade troligen blivit ett

annat resultat om tidsramen och uppsatsnivån hade sett annorlunda ut, exempelvis om det

använts fler självbiografier.

En nackdel med att utföra självbiografistudier anses vara att det inte finns någon möjlighet att

ställa följdfrågor då något upplevs vara oklart. Under arbetets gång har det funnits tillfällen

då det har varit svårt att skilja mellan tankar och känslor. Kvinnorna har ibland beskrivit

tankar om sina känslor, vilket har lett till diskussioner för att komma fram till ett

sanningsenligt resultat. En risk med dessa diskussioner kan vara att de leder till feltolkningar

angående vad som tillhör tankar och vad som tillhör känslor. Det är även möjligt att

innebörden av texten skulle kunna tolkas annorlunda av andra människor och då leda till ett

annat resultat. Detta gör att studiens validitet kan variera beroende på de tolkningar som görs.

Det har upplevts vara en stor fördel att ha varit två författare, då det har varit möjligt att

diskutera fram lösningar på problem och svårigheter, som uppkommit under arbetets gång.
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Det finns någon att dela tankarna med och det hade sannolikt blivit ett annorlunda resultat om

uppsatsen skrivits av en författare.

Tankarna valdes att struktureras upp med hjälp utav Cullbergs (1992) modell om den

traumatiska krisens förlopp. Förloppet består utav fyra faser, men det var svårt att se tankar

som tillhörde chockfasen. Detta gjorde att den istället slogs ihop med reaktionsfasen och de

tillsammans utgör, den akuta fasen. Orsaken till att det inte fanns lika mycket skrivet om

chockfasen som de andra faserna, tros vara att den är svårare att beskriva. Detta då individen i

denna fas har en minskad verklighetsuppfattning enligt Cullberg (1992) och att den var över

långt innan böckerna började skrivas.

Resultat

Det som funnits i resultatet är ett samband mellan tid och sjukdom. Sambandet kan ses som

dåtid, nutid och framtid, där kvinnorna blickar både bakåt och framåt. Cullbergs (1992) akuta

fas kan motsvara dåtiden, kvinnorna såg här tillbaka till vad som hade hänt och de undrade

varför just de hade drabbats. Bearbetningsfasen kan ses som nutiden, där kvinnorna

bearbetade sina upplevelser, bland annat genom att de skrev sina egna självbiografier. Den

sista fasen, nyorientering, beskrevs inte lika mycket som de andra. Det var i denna som

kvinnorna började se framåt. I början av sjukdomsförloppet var upplevelserna inte de samma

som i det senare skedet. Detta kan bero på hur kvinnorna såg på sig själva och sin sjukdom,

vid just den tidpunkten. Tankar och känslor som uppstod i början av sjukdomsförloppet,

upplevdes av kvinnorna klarna när behandlingarna led mot sitt slut. Tankar och känslor som

de själva ibland hade svårt att förstå, kunde antingen redas ut eller lämnas kvar för att gå

vidare. Anledningen till detta kan vara att kvinnorna, efter en tids behandling mot

bröstcancern, kunde se sjukdomsförloppet med nya ögon. Detta på grund av att de nu fått

distans till de tankar och känslor som de upplevde i början av sjukdomen.

Carnevali, (1999) beskriver att en individs upplevelse av en situation, på många sätt kan

skilja sig från en annan individs upplevelse, som befinner sig i en liknande situation. Det har

tolkats att kvinnorna upplever likartade tankar och känslor i självbiografierna, men att de ofta

uttrycktes på olika sätt. Känslor som trygghet, otrygghet och ambivalens kunde upplevas och

ta sig uttryck på flera olika sätt och/eller vid olika tidpunkter. Trots detta kan de ändå
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beskrivas som samma känsla. Exempelvis kan en tanke eller känsla finnas hos den ena

kvinnan i början av sjukdomsförloppet, medan den andra kvinnan först upplevde den i ett

senare skede av sjukdomen. Sorgen över att ha drabbats av bröstcancer, uttrycktes i olika hög

grad av kvinnorna, men det behöver inte betyda att de upplever olika mycket sorg. Ingegerd

pratar om sin sorg med sina närstående, medan Maria tänker och bearbetar sorgen mer för sig

själv. För båda kvinnorna var skrivandet en form av bearbetning, bland annat av sorgen, men

även av andra tankar och känslor kring sin sjukdom.

Kvinnornas olika personligheter bidrog till att de upplevde sina sjukdomsförlopp på olika

sätt. Landmark, Strandmark och Wahl (2001) påpekar att kvinnor med bröstcancer anser att

det är meningsfullt att dela upplevelser med andra kvinnor i samma situation. Ingegerd

träffade en annan bröstcancerdrabbad kvinna då hon reste iväg för att vila upp sig. Hon

beskrev att de var väldigt olika som personer, men att de ändå hade reagerat på liknande sätt

under sina respektive sjukdomsförlopp. De kunde diskutera gemensamma saker som de hade

upplevt och de fick stor glädje av att dela sina tankar och känslor med varandra. Att ta del av

andra kvinnors självbiografier, om deras sjukdomar, kan vara ett sätt att få kunskap om andra

människors upplevelser.

Landmark et al (2001) skriver om att det inte har någon märkvärd betydelse för kvinnans

psykiska hälsa om hon gör en ablatio eller en bröstbevarande kirurgi. Kvinnorna i

självbiografierna gick igenom varsin utav de två olika metoderna. Resultatet visar att valet av

operationsform inte hade någon betydelse för kvinnorna, i accepterandet av kroppens

förändrade utseende. Det som var avgörande var istället vilken betydelse bröstet hade innan

kvinnorna opererades. Den kvinna som blev av med hela bröstet upplevs vara mer stabil

psykiskt sett, jämfört med den andra som endast tog bort en del av bröstet. Den förstnämnda

kvinnans psykiska trygghet ledde till att hon tidigare accepterade det förändrade utseendet,

jämfört med den andra kvinnan. En bidragande orsak till att kvinnornas upplevelser ibland

skiljer sig åt kan bero på att deras sjukdomsförlopp såg annorlunda ut, dels på grund av olika

behandlingsmetoder. Den ena kvinnan genomgick cytostatikabehandling efter operationen,

medan den andra genomgick strålbehandling. I samband med de olika behandlingarna följde

specifika händelser, som ledde till att annorlunda upplevelser gentemot varandra uppstod.

Bland annat uppstod besvär i samband med strålbehandlingen då skador på huden runt bröstet

uppkom och tjocka streck var markerade där strålningen skulle göras.
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Resultatet visar att kvinnornas sociala omgivning hade stor betydelse. De tydde sig till sina

närstående och fick stöd av dem under hela sin sjukdomstid. Den ena hade sin särbo och den

andra hade sina vänner som det största stödet. Trots att den sistnämnda inte längre levde

tillsammans med sin man, fann hon på ett liknande sätt ett stort stöd i sina närmaste vänner.

Landmark et al (2001) har fått fram att den sociala omgivningen och det sociala stödet från

partner, familj, vänner, släkt och sjukvårdspersonal är viktiga för överlevnad hos

bröstcancerdrabbade kvinnor. I självbiografierna hade kvinnorna någon att dela sina

upplevelser med. Även om de närstående inte hade genomgått samma saker, fanns de där

som stöd. Kvinnornas familj och vänner kom att betyda ännu mer för dem än tidigare och de

belyste vikten av att vårda relationerna till sina närstående. En avgörande anledning till att

trygghet upplevdes, anses vara att kvinnorna kände sig väl bemötta och omhändertagna av sin

närmaste omgivning och av sjukvårdspersonal. Genom att vara öppna och berätta för andra

om sin sjukdom gjordes det möjligt för närstående att bemöta dem på ett sätt som upplevdes

lämpligt, med tanke på deras dåvarande tillstånd. De skapade en bekväm miljö för sig själva

och sina närstående, där inga frågor kändes fel att ställa. Genom den öppna och raka

kommunikationen som kvinnorna valde att stå för, under sin sjukdomsperiod, stärktes tilliten

och relationerna till deras familj och vänner. När de inte betedde sig som de annars brukade,

gavs deras närstående en chans till att lättare förstå vad deras annorlunda beteende kunde

bero på.

Davies och Sque (2002) har i sin studie fått fram att en bröstcancerdrabbad kvinnas liv

förändras för alltid i och med diagnosen. I samband med att kvinnorna drabbades av en

livshotande sjukdom, fick deras liv en annan innebörd. Saker som tidigare hade upplevts

viktiga kunde nu bli oviktiga och tvärtom. Exempelvis ansågs arbetet inte längre lika

betydelsefullt efter cancerbeskedet, men familjen fick en ökad betydelse för kvinnorna. De

fick ett nytt och annorlunda perspektiv på livet och dess tillvaro. Döden upplevdes numera

som mer närvarande och ibland som mer skrämmande. Även framtiden fick en annan

innebörd och upplevdes numera inte lika självklar som tidigare. Då den ena kvinnans liv

förändrades efter cancerbeskedet ansåg hon sig inte kunna leva varje dag, som om den vore

den sista och hon ville inte planera för långt framåt i tiden.
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Konklusion

Upplevelsen av att drabbas av bröstcancer är för varje kvinna unik. Även om upplevelserna är

unika kan likheter mellan kvinnor ses. De kan ha likartade tankar och känslor om sjukdomen,

men uttryckssätten kan variera beroende på kvinnornas personligheter. Stödet från den

drabbades omgivning anses vara en viktig komponent för att kvinnorna ska uppleva trygghet

under sjukdomsförloppet. Av resultatet framkommer det att människor som drabbas av

samma sjukdom inte nödvändigtvis behöver uppleva den på samma sätt.

Ett förslag på vidare forskning är att istället göra en intervjustudie med samma syfte och

frågeställningar, men vända sig till fler kvinnor. Detta skulle kunna göras för att undersöka

om resultatet skulle bli annorlunda och om resultatet skulle överensstämma med denna

studie. Resultat på den kommande studien skulle kunna användas som information till

kvinnor som har drabbats av bröstcancer, men även till sjuksköterskor och annan berörd

sjukvårdspersonal. Informationen kan bidra till att kvinnor får en uppfattning om hur andra

kvinnor har upplevt sin sjukdom. För sjukvårdspersonal är det en fördel att veta hur kvinnor

kan uppleva sin sjukdom, för att därefter kunna bemöta och vårda dem på ett lämpligt sätt.
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