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Sammanfattning (abstrakt) 
 

Bakgrund: I Sverige är cancer en av de främsta dödsorsakerna bland kvinnor. Genom att få 

ett livshotande besked, som att drabbas av cancer, kan individens livsvärld bli påverkad. 

Beskedet kan leda till att individen genomgår en kris. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva hur yngre och medelålders kvinnor lever sitt liv efter en cancerdiagnos. Metod: 

Studiens metod var beskrivande och genomfördes med kvalitativ innehållsanalys av 

självbiografier. Självbiografier lästes och meningsenheter togs ut. Meningsenheterna kodades 

och bildade kategorier som slutade i ett huvudtema. Resultat: Resultatet består av ett 

huvudtema: Leva i en förändrad livsvärld och sju kategorier, vilka är Trygghet – ovisshet, 

Glädje – sorg, Nära döden – nära livet, Acceptans – förnekelse, Hantering, Förändrade 

värderingar och nya insikter om livet, Förändrad framtid. Slutsatser: Kvinnornas livsvärld 

förändrades på så vis att vardagliga rutiner påverkades. Det uttrycktes en känsla av trygghet i 

sällskapet av sin familj och sina vänner. Kvinnorna kunde uppleva välbefinnande, trots sin 

sjukdom vid flertalet tillfällen. Sjukdomen ledde till förändrade värderingar och 

omprioritering av livet.  

 

Nyckelord: Cancer, Kvinnor, Livet, Självbiografier, Upplevelser         
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1 BAKGRUND 

1.1 Cancer 
Cancer är en livshotande sjukdom som innebär att kroppens celler okontrollerat börjar dela 

sig på en plats i kroppen. Delningen beror på att celler stimulerar sin egen tillväxt genom en 

egen framställning av tillväxtfaktorer.  Detta leder så småningom till en tumörbildning, en så 

kallad primärtumör, som växer sig större (Hassan & Hassan, 2003). Cancern kan leda till att 

en inflammatorisk process börjar i kroppen vilket kan visa sig genom feber, trötthet, 

viktnedgång och illamående (Bergman, Hont & Johansson, 2009). 

 

Tumörbildningen klassificeras som antingen benign (godartad) eller malign (elakartad). Den 

benigna tumören skiljer sig från den maligna tumören genom att den inte har förmågan att 

växa igenom den omkringliggande vävnaden. Cellerna från en benign tumör kan inte heller 

lossna och sprida sig genom blodet, så kallad metastasering, som cellerna från en malign 

tumör gör. Detta leder till att de maligna cellerna som lossnat skapar metastaser eller så 

kallade dottertumörer. Då har cancern spridit sig (Hassan & Hassan, 2003). 

1.2 Cancerbehandling 
Behandling av cancer sker med hjälp av kirurgi, cytostatikabehandling och strålbehandling. 

De tre behandlingsmetoderna innefattar begreppet onkologisk behandling (SBU, 2003). 

Beroende på var i kroppen tumören finns kan olika typer av behandling föreslås (Hassan & 

Hassan, 2003). 

 

Kirurgisk behandling av cancer innebär att genom operation avlägsna hela tumören och en 

marginal runt den cancerdrabbade vävnaden för att minska risken för spridning. 

Komplikationer som kan uppstå är bland annat infektion i operationsområdet, lokal ischemi 

och läckage runt operationssnittet (Sjödahl, 2008). Cytostatika är en behandling där 

läkemedel används för att döda eller hindra cellen att dela på sig. Behandlingen påverkar de 

celler i kroppen som har snabb delning. Det medför att även frisk vävnad med snabb 

celldelning påverkas. Denna kan till skillnad från tumörcellerna återhämta sig. Biverkningar 

av cytostatika är exempelvis illamående, kräkningar, håravfall, malnutrition och fatigue 

(Kautto & Westergaard, 2003). Strålbehandlingens mål är att tumören ska avlägsnas. 

Behandlingen kan ge biverkningar som rodnad, sårbildning, svullnad och blödning. Orsaken 

till biverkningarna är att strålbehandlingen använder joniserande strålning som påverkar all 

vävnad, även den friska (SBU, 2003). 

1.3 Epidemiologi 
Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och är en av de främsta dödorsakerna 

bland kvinnor. I Sverige insjuknar varje år ca 1600 kvinnor och 900 män i åldern 25-44 år i 

cancer. Av dessa avlider fler kvinnor än män och detta beror främst på att kvinnor drabbas av 

bröstcancer, äggstockscancer och livmodercancer redan i tidig ålder (Danielsson & Berlin, 

2009). Socialstyrelsen (2011) påvisar dock att lungcancer är en sjukdom där dödsantalet har 

ökat bland kvinnor mellan åren 1987-2010. Enligt Danielsson & Berlin (2009) har cancer 

sedan 1950-talet varit den främsta dödsorsaken bland kvinnor i ålder 25-44 år och är det även 

idag.  Mellan åren 2001-2005 avled ca 240 kvinnor och 190 män varje år i åldrarna 25-44 år i 

cancer. I Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU, 2003) redovisas att det var 

310 000 personer i Sverige 2003 som hade eller hade haft cancer. I gruppen ingick personer 

som var under behandling, personer som inte längre visade tecken på cancer och personer 

som hade behandlats med goda resultat. Danielsson & Berlin (2009) påvisar att det är 
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vanligare med överlevnad bland cancersjuka idag, vilket gör att det är fler som insjuknar än 

som dör i cancer. Enligt SBU (2003) kommer var tredje person i Sverige att insjukna i cancer 

någon gång under livet.  

1.4 Cullbergs kristeori 
Att få ett cancerbesked kan medföra en psykisk kris för de personer som drabbas (Cullberg, 

2006). Enligt Cullberg kan denna psykiska kris kännetecknas av upplevelser som 

övergivenhet, negativa självkänslor och kaos. När en traumatisk händelse sker, exempelvis att 

få ett livshotande besked, genomgår personen den traumatiska krisens förlopp. Krisen är 

indelad i fyra faser. Chockfasen är den första fasen. Under denna fas stänger individen av 

verkligheten, då den blir för påtaglig. Efter chockfasen följer reaktionsfasen där individen 

ställer frågor som varför och varför jag? Den drabbade börjar förstå vad som hänt. Nästa fas 

är bearbetningsfasen. Här börjar individen se framåt och är inte längre lika bunden till det 

förflutna. Exempelvis för den som har en sjukdom innebär bearbetningen att tankar på att 

leva med sjukdomen uppkommer. Den sista fasen är nyorienteringsfasen. Individen kan nu gå 

vidare med sitt liv, men händelsen kommer alltid att ha betydelse (Cullberg, 2006).          

1.5 Livshotande besked 
I en studie från Danmark har det beskrivits att beskedet om sjukdom kunde väcka känslor 

som ångest, maktlöshet och existentiella tankar om döden. Genom beskedet om diagnosen 

uppkom tanken på att livet inte är evigt (Hounsgaard, Petersen & Pedersen, 2007). Lu, Lin 

och Lee (2010) har i sin studie från Taiwan beskrivit att patienter i samband med beskedet 

blev förvånade över diagnosen och kunde förneka sjukdomen en tid. Det visade sig att när 

beskedet gavs visste inte patienterna vad de skulle göra och vände sig mot sig själva för att 

finna orsaken till varför sjukdomen uppkommit. Patienterna uttryckte också en känsla av 

ensamhet. En studie från USA beskrev även att beskedet om en livshotande sjukdom kunde 

medföra en känsla av förvåning. Det påvisades också känslor som chock, rädsla och en 

upplevelse av stress, depression, oro, ångest och ånger (Fu, Xu, Liu & Haber, 2008). En 

kanadensisk studie rapporterade att beskedet kunde väcka en rädsla för det okända och en 

medvetenhet om att döden kunde infinna sig i den närmsta framtiden (Howell, Fitch & 

Deane, 2003).  

1.6 Personcentrerad omvårdnad 
Enligt International Council of Nurses (ICN) ska omvårdnaden utföras med respekt för bland 

annat människans tro, värderingar, kön och etnicitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

ICN’s uppfattning om omvårdnaden återspeglas i personcentrerad omvårdnad där fokus bland 

annat läggs på att skapa en relation till patienten. Patientens värderingar, tro, ambitioner och 

behov är det centrala i vården och ska inte ha någon betydelse för hur vården utförs. 

Patientens självständighet och autonomi respekteras genom att information ges så att 

självständiga beslut kan fattas (Manley, Hills & Marriot, 2011). Slater (2006, refererad i 

Edvardsson, 2010) beskriver personcentrerad omvårdnad som ett begrepp där bekräftande av 

personligheten och personens livsvärld finns med. Att identifiera styrkor och behov anses 

viktigare än att uppmärksamma patientens svagheter och problem.  

1.7 Livsvärld 
Livsvärld är ett begrepp som enligt Dahlberg & Segesten (2010) kan förklaras som individens 

personliga värld. Världen delas med andra och utgör det sätt som individen kan förstå världen 

och sig själv på. Livsvärlden existerar hos den individ som den representerar, vilket innebär 

att den inte kan särskiljas från individen. Livsvärlden kännetecknas av mening och 

sammanhang. Om individen upplever välbefinnande, hälsa, sjukdom eller lidande präglas 

även livsvärlden av detta.      
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1.8 Problemformulering 
Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och är en av de främsta dödsorsakerna 

bland yngre och medelålders kvinnor. Om sjukvårdspersonalen väljer att se hela patientens 

värld och uppmärksamma patientens erfarenheter och dennes verklighet, betonas patientens 

livsvärld i omvårdnadsarbetet. Genom att ha ett förhållningssätt som innebär att fånga upp 

patientens livsvärld, kan personalen förstå hur sjukdom påverkar patientens vardagliga liv 

och de svårigheter som medföljer. Det är då möjligt att bemöta individen eller patienten på ett 

unikt sätt, utifrån dennes behov (Dahlberg & Segesten, 2010).  Då alla patienter hanterar sin 

sjukdom på olika sätt, har olika upplevelser om sin sjukdom och har olika känslor om sin 

situation är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det finns individuella skillnader. 

Det behövs kunskap om att patienterna gör olika val, beroende på sin situation, för att 

sjuksköterskan ska kunna respektera patienternas val och ge ett gott bemötande.               

2. SYFTE 
Syftet var att beskriva hur yngre och medelålders kvinnor lever sitt liv efter en cancerdiagnos.  

3. METOD 
Studiens metod var beskrivande och genomfördes med kvalitativ innehållsanalys av 

självbiografier (Polit & Beck, 2008).  

3.1Urval 
Inklusionskriterierna var kvinnor i åldern 20-50 år. Kvinnorna skulle ha drabbats av cancer 

men överlevt sjukdomen. Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska och av kvinnorna 

själva med deras egna ord och upplevelser. Exklusionskriterier var att självbiografierna inte 

skulle vara översatta till svenska från något annat språk.  

Urvalet utfördes med hjälp av antologin Människan i sjukdom och kris (2008) vilken innehöll 

en innehållsförteckning av bokens kapitel där ämnet cancer fanns med. Bokens kapitel om 

cancer utgjorde första urvalet, där 16 självbiografier söktes fram. Dessa 16 självbiografier 

hade en kvinnlig författare som drabbats av cancer. En resumé av självbiografiernas innehåll 

lästes med avsikten att exkludera de som inte motsvarade inklusionskriterierna och syftet. 

Sex böcker exkluderades och tio böcker återstod. Urval två utfördes med målet att fem 

självbiografier skulle sökas fram för att ingå i studien. De återstående tio självbiografierna 

söktes igenom för att se att inklusionskriterierna var uppfyllda. Två självbiografier 

exkluderades på grund av att de inte fanns att tillgå, en exkluderades på grund av oklarhet 

beträffande författarens ålder vid insjuknande. Två självbiografier exkluderades då den 

nyaste litteraturen valdes. Därefter återstod fem självbiografier som kom att ingå i studien. 

3.2 Presentation av kvinnorna 
Emanuelsson, H. (2006). Uppskovsgiven: Dagbok från en läkande trädgård. 

Växjö: Artéa Förlag. 

Helena är gift och har tre barn. Hon arbetar som sjuksköterska och vid 39 års 

ålder drabbas hon av Multipelt myelom. Helena har fört dagbok under 

sjukdomstiden och hon använder trädgården som källa för att hämta energi. 

Hennes dagboksanteckningar ger en skildring av sjukdomen på både gott och ont.  

Ihre, S. (1994). Klart att jag klarar mig! Dagbok om min bröstcancer. 

Stockholm: Svenska Dagbladets Förlags AB. 
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Susanne är 48 år när hon drabbas av bröstcancer. Susanne är gift och har barn 

som inte längre bor hemma. Susanne och hennes man bor i USA och det är även 

där hon arbetar som VD på ett företag. Det här är hennes dagbok, som hon 

började skriva för att få fotfäste i tillvaron.  

Johansson, M.& Wallberg, B. (1994). Nära döden mitt i livet: En bok om 

kärlek, familjeliv, kaos och cancer. Stockholm: Cancerfonden. 

Boken handlar om Marjut, 26 år, som är gift och har en son. Marjut byter 

arbetsplats vid olika tillfällen och boken skildrar hennes kamp mot sitt återfall i 

Non Hodgkins Lymfom. Marjut är gravid så hon för även en kamp för att få 

behålla barnet.   

Strömberg, J. (2001). Draken lyfter i motvind: En bok om att vara ung och få 

cancer. Västerås: Författarhuset i samarbete med Cancerfonden. 

Johanna bor ensam i en lägenhet i Stockholm. Hon studerar kemi och umgås med 

sina vänner, då hennes familj inte bor i staden. Johanna var 24 år när hon 

drabbades av kronisk lymfatisk leukemi. Detta är hennes berättelse om kampen 

genom sjukdom och behandling.  

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

Wahlström & Widstrand 

Ingegerd har barn och är gift, men genomgår en skilsmässa under sjukdomstiden. 

Ingegerd är journalist till yrket och 46 år när hon får diagnosen bröstcancer. Hon 

vill dela med sig av sina känslor och upplevelser av situationen, men även ge 

fakta om olika behandlingsformer för att hjälpa andra kvinnor som också får 

diagnosen bröstcancer.    

3.3 Bearbetning och analys 
Böckerna lästes av båda författarna och analyserades och bearbetades var för sig, utifrån 

innehållsanalys. Enligt Polit & Beck (2008) kan innehållsanalys göras för att få en 

beskrivning av de utvalda personernas tankar och känslor. Enligt Carlsson (1991) kan 

dagboksanteckningar användas som en berättande källa. Denna berättande källa ger forskaren 

beskrivningar om känslor, erfarenheter och upplevelser. Innehållsanalys innebär enligt Polit 

& Beck (2008) att identifiera framträdande mönster och teman ur texterna. Enligt Polit & 

Beck (2008) kan kategorier skapas innan datainsamlingen påbörjas. Det är vanligt för 

kvalitativa studier att skapa kategorierna efter hand och denna metod valdes att användas.  

Analysen utfördes i två steg. Det första steget var en manifest analys av självbiografierna, 

vilket innebar att hålla sig så nära originaltexterna som möjligt, utan tolkning av texterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det andra steget var en latent analys. Latent analys innebar 

att identifiera underliggande mening av texten (Graneheim & Lundman, 2004). Detta steg 

utfördes då en tabell av meningsenheter sammanställdes. Carlsson (1991) beskriver att 

kvalitativ innehållsanalys innefattar båda analysstegen och dessa förekommer under hela 

arbetet med studien. Dock menar Carlsson att den manifesta analysen ofta sker i början av 

studien för att senare övergå till latent analys.    

Genom att föra anteckningar under läsningens gång bearbetades självbiografiernas texter en 

första gång. Därefter bearbetades texterna en andra gång, med hjälp av anteckningarna som 

stöd. Post-it lappar användes då för att skriva upp meningsenheter som motsvarade syftet. 
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Dessa användes även för att organisera datan, för att få en mer överskådlig bild och för att 

sortera meningsenheterna i olika koder som senare kom att bilda kategorier (Polit & Beck, 

2008). Post-it lapparnas innehåll överfördes till en tabell på datorn. Tabellen utgjorde 

kolumner där meningsenheterna blev kondenserade, vilket innebar att textens omfång 

minskades, men det centrala i texten behölls. Efter detta benämndes meningsenheter med 

koder. Koder användes för att underlätta arbetet med att hitta slutgiltiga kategorier. Koder 

med likartat innehåll bildade en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Ett huvudtema 

framkom där samtliga kategorier ingick. Huvudtemat samt kategorierna och dess innehåll 

visas i en översikt av analysen, se Bilaga 1.     

3.4 Etiskt övervägande 
Förenta Nationerna (FN, 2011) uttrycker i sin konvention om mänskliga rättigheter, artikel 

19, att varje människa har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det innebär bland annat att 

uttrycka åsikter och sprida information oberoende av gränser. Kvinnorna i studien har själva 

valt att ge ut sina självbiografier och därigenom ge sin egen skildring av situationen. I sina 

böcker har kvinnorna också valt det material som ska publiceras och med all säkerhet också 

valt bort delar ur det. Genom detta är det etiskt försvarbart att genomföra denna studie.   

4. RESULTAT  

4.1 Leva i en förändrad livsvärld 
Huvudtemat bestod av sju kategorier. Huvudtemat var Leva i en förändrad livsvärld och 

kategorierna var Trygghet – ovisshet, Glädje – sorg, Nära döden – nära livet, Acceptans – 

förnekelse, Hantering, Förändrade värderingar och nya insikter om livet samt Förändrad 

framtid. Kvinnorna i studien presenteras med sina förnamn.   

4.1.1  Trygghet – ovisshet 

Ett genomgående mönster bland kvinnorna var att känslan av trygghet ökade, då de umgicks 

med sina familjer och vänner. Samtliga kvinnor drog slutsatsen att familj och vänner spelade 

en stor roll under sjukdomstiden. Kvinnorna uttryckte trygghet i att det var så många som 

ringde när de blev sjuka. De kände att de fick stöd och värme genom samtalen. Ingegerd 

upplevde att vännerna blev hennes största trygghet, efter skilsmässan från sin man. Hon 

uttryckte: ”vilket vänstöd! De bygger en skyddsmur runt mig, en skyddsmur av mjuka 

kuddar, så att jag inte kan falla. Mjukt men starkt. Jag känner att den håller. Klart att jag ska 

bli frisk!” (Wachtmeister, 1997, s.97).  

Kvinnorna beskrev också trygghet i sjukvårdsmiljön efter diagnosen. Helena, som själv 

jobbat inom sjukvården, kände sig trygg när sjukvårdspersonalen försäkrade sig om att de 

utförde arbetsuppgifterna riktigt. En befriande känsla beskrevs i Johannas bok då hon träffade 

jämnåriga cancerdrabbade. Ingegerd upplevde också att det ingav trygghet att träffa någon i 

samma situation som henne själv. Samtliga kvinnor uttryckte en känsla av trygghet av att få 

tillräcklig information om sjukdom och behandling av sjukvårdspersonalen.      

Trygghet beskrevs även som möjligheten att få komma hem efter att ha tillbringat en tid på 

sjukhus. Johanna, Ingegerd och Helena beskrev det särskilt tydligt genom att det då kändes 

som om de levde ett relativt normalt liv och var tillbaka i vardagen på något sätt. Ingegerd 

uttryckte:   

Det var den välkända vardagen med sina vardagliga rutiner som fick mig att trots allt fungera 

någorlunda normalt och den ramen behövde jag. För mig fanns en trygghet i tjatet om att 

hänga upp kläder och att ställa in mjölken (Wachtmeister, 1997, s.96).  
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En ovisshet kunde ses hos samtliga kvinnor, under sjukdomstiden, där oron för behandling 

och överlevnad beskrevs. Johanna, Ingegerd och Helena läste tidningar, broschyrer och 

notiser om deras chanser att överleva i samband med olika behandlingar. Informationen ledde 

till ovisshet inför framtiden och känslor som oro, hopplöshet och sorg. Susanne läste 

självbiografier av cancerdrabbade och kände en ovisshet då beskrivningar av behandlingen 

gjorde att hon började undra om hon skulle överleva den. Ingegerd beskrev sina känslor efter 

att ha läst en notis: 

En plågsam närvarande fråga var förstås framtiden. Hur stor chans har jag? Efter vad jag har 

läst på lite olika håll kom jag fram till att chanserna borde ligga på drygt 50 %. Det var en 

nedslående tanke. En tanke som födde sorg och hopplöshet (Wachtmeister, 1997, s.111).   

Marjut som hade haft cancer tidigare läste ingen sådan information. Dock uttryckte hon en 

rädsla för att cancern skulle komma tillbaka en tredje gång. Kvinnorna beskrev en ovisshet av 

att inte veta säkert när döden kunde infalla. Helena funderade på om allt närmade sig sitt slut, 

då sjukdomsbilden plötsligt försämrades. 

Å ena sidan planera framåt och plantera pioner som kanske blommar först om 5 år, och å 

andra sidan försöka acceptera att jag kanske inte får leva så länge som jag skulle önska. 

Sjukdomen är ett damoklessvärd som hänger över mig. Det är som att jag bär två olika öden, 

ett i var hand. Jag kan inte släppa ett av dem, heller inte välja. Jag måste leva medveten om 

möjligheterna, leva eller dö, och också förbereda mig för båda (Emanuelsson, 2006, s. 63).  

En ovisshet upplevdes av samtliga kvinnor i deras förändrade tillvaro inför 

cytostatikabehandling. Det framkom likheter mellan kvinnorna där dagen innan behandling 

beskrevs som ångestfylld och bestående av en enda lång väntan. Dagarna efter behandling 

beskrevs gemensamt som en upplevelse av illamående, trötthet, feber och kräkningar. Dessa 

biverkningar påverkade kvinnornas liv på så vis att deras yrkes- och studieliv inte kunde 

upprätthållas under behandlingarna. Ovissheten blev tydlig för kvinnorna då de inte visste hur 

de skulle må i samband med behandlingarna och ovissheten uttrycktes ofta som en ilska 

gentemot behandlingen och dess biverkningar.   

Jag var så rädd för att må lika illa som av pestkurerna första gången. Jag hatar att må illa. Det 

är det värsta jag vet! Jag vill inte ha i mig den där skiten. Det är ju inga snälla grejor precis, 

rena gifter! Samtidigt var jag ju glad för att få behandling… att det går att behandla 

(Johansson & Wallberg, 1994, s. 104).       

Marjut var den enda av kvinnorna som beskrev sin ekonomiska situation under 

sjukdomstiden. Det framkom att ekonomin påverkades svårt då både Marjut och hennes man 

blev sjukskrivna under en period. En ovisshet upplevdes hur familjen skulle klara av att 

betala sina räkningar och det ledde till att Marjut fick svårt att sova periodvis. Marjuts 

situation påverkades även av det faktum att hon var gravid under sjukdomstiden. Hon 

funderade över om barnet skulle bli skadat eller om hon skulle bli tvingad att avbryta 

graviditeten på grund av sjukdomen och behandlingarna.     

4.1.2  Glädje – sorg 

Glädje beskrevs av kvinnorna när de fick positiva besked om sjukdom och behandling. Detta 

gällde även då behandlingarna var över. Kvinnorna skildrade glädjen av att de fick tillbaka 

vardagen igen, att de kom tillbaka till jobbet, att de kunde börja springa och att de fick 

tillbaka gamla rutiner. Helena uttryckte att behandlingarna hade påverkat hennes psykiska 

balans, vilket resulterade i en känsla av glädje då behandlingarna var över. Susanne beskrev 

hur glad hon blev då alla hennes behandlingar var tillända. ”Det var som att bli utsläppt ur 

fängelset. Hurra, vad jag var glad!” (Ihre, 1994, s. 166).     
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Humor framkom hos två av kvinnorna som något viktigt under sjukdomens gång. Både 

Johanna och Susanne skildrade humorn som en central del i situationen. Humorn gav glädje 

när allting kändes tungt.  

Relationerna till andra människor som ingav trygghet visade sig även vara glädjebringande. 

Bland annat beskrev Helena att det bästa på dagen var middagen då alla samlades kring 

matbordet. Johanna kom till insikt om att det var människorna som betydde något i 

livet.”Relationerna till andra människor är verkligen det viktigaste jag har, det mest 

glädjebringande i mitt liv. Så har det egentligen alltid varit men det blir mer uppenbart när 

allt sätts på sin spets” (Strömberg, 2001, s. 60). 

Kvinnorna som tappade sitt hår i samband med behandling beskrev alla glädje då håret växte 

ut igen. Det upplevdes som att en viktig del av personligheten kom tillbaka och sågs i många 

fall som ett friskhetstecken. Kvinnorna började känna igen sig själva.   

Kvinnorna skrev om sorgen av att tappa håret i samband med behandling. Håret sågs hos 

samtliga, som något kvinnligt och en central del av personligheten. Det beskrevs som 

ångestfyllt, panikartat och sorgligt att tappa håret. Samtliga kvinnor som tappade sitt hår, grät 

då håret föll av första gången. Två av kvinnorna menade att vetskapen om att håret växer ut 

igen fanns, men känslan av sorg uppenbarade sig trots denna vetskap.  

Man vet att det kommer tillbaka, men det spelar ingen roll… för när det faller av, det går inte 

att beskriva den känslan. Det känns som att man blir vansinnig, tokig… ingenting sitter kvar! 

Nu syns det verkligen att man är sjuk! Det är ett så starkt sjukdomstecken (Johansson & 

Wallberg, 1994, s.109).   

Sorg visades hos kvinnorna bland annat genom skildringar av mörker, som uppkom på grund 

av sjukdomen. Exempelvis skildrade Johanna, Helena och Susanne, mörka perioder då de 

inte kände någonting. En avsaknad av glädje beskrevs och depression eller sorg uppenbarade 

sig. Helena berättade: ”Det är oändligt tungt när det känns som allt gör detsamma. Det är en 

så främmande känsla för mig och jag saknar den glädje som bubblande brukade stiga upp 

inom mig till synes utan orsak” (Emanuelsson, 2006, s. 61). 

Marjut beskrev en situation där hon inte förstod någonting. Allt var så overkligt och hon 

önskade bara att allt var som vanligt. Under sjukdomstiden uttryckte samtliga kvinnor 

liknande känslor. Det framkom uttryck av att inte finnas till och att tiden rann iväg. Ingegerd 

skildrade att hon gömde sig för mörkret eller sorgen i en dröm, ifrån vilken hon inte ville 

vakna. Ingegerd kände att cancern hade gjort henne till någon hon inte var förut. Hon skrev: 

”Jag vill inte vakna, jag vill tillbaka in i sömnen, bort från den krävande vissheten, bort från 

cancern” (Wachtmeister, 1997, s.60).       

Sorgen återkom i skildringar av att livet inte kom att bli som det var tidigare. Känslor som att 

allt var normalt, fast ändå inte dök upp. Marjut skildrade en önskan om att bli frisk och få 

tillbaka makten över sin kropp. Hon hade en känsla av att allt var annorlunda. Helena 

berättade om en situation då hon var isolerad i hemmet och begränsad i sin sysselsättning. 

När de andra familjemedlemmarna kom hem från arbete eller skola, ville hon veta hur de haft 

det. Hon kände sig beroende av andra för att få intryck av omvärlden. ”Nu står jag vid sidan 

om livet, isolerad i hemmet, och lever till viss del genom de andra i familjen. Det är genom 

dem jag försöker få påfyllnad” (Emanuelsson, 2006, s.98).  

4.1.3 Nära döden – nära livet 

Ingen av kvinnorna var rädd för själva döendet. Dock uttrycktes en rädsla för att lämna livet 

och en vilja att fortsätta leva, efter beskedet. Johanna beskrev en medvetenhet om att döden 
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fanns runt hörnet, då hon på sjukhuset såg hur medpatienter avled och fick en insikt om att 

det snart kunde vara hennes tur. ”Min uppgivenhet är total där jag står, alldeles stilla, kvar i 

en plågofylld sanning. Döden, liemannen. Bara några få rum bort. En smärtsam påminnelse 

om hur sjuk jag faktiskt är och om sårbarheten…Hans väg…kan…bli min väg…”(Strömberg, 

2001, s. 137-138).   

Liemannen var ett begrepp som återkom i två av självbiografierna och som uppkom efter 

cancerbeskedet. Det beskrevs som om liemannen stod och väntade, ständigt närvarande. 

Helena undrade om hon skulle hinna göra allt hon ville, innan liemannen kom. Johanna 

däremot vände vid ett tillfälle denna negativa figur till något positivt, då hon beskrev att det 

kanske var en skyddsängel som väntade på henne istället.  

 Önskan om att leva uttrycktes av alla kvinnorna i samband med sjukdomen. Marjut, Helena 

och Ingegerd beskrev en vilja att leva för sina barns skull. De ville bland annat finnas till när 

barnen behövde dem. Marjut beskrev: ”Det enda jag tänkte på hela tiden var barnet. Jag 

tänkte mycket på båda barnen. Gud vad orättvist, jag vill ju inte lämna dem. Jag vill vara med 

när de växer upp…” (Johansson & Wallberg, 1994, s. 78).    

Hopp om livet kunde ses hos alla kvinnorna på olika sätt. Ingegerd beskrev hur hon ändrade 

inställning till cancer i största allmänhet och började tänka att vid vissa former fanns ändå 

hopp och en möjlighet att klara sig. Johanna beskrev att hennes hopp hade förändrats sedan 

sjukdomen och att det hopp hon kände nu inte var jämförbart med det hopp hon känt innan.     

4.1.4 Acceptans – förnekelse  

Susanne funderade över om meningen med sin sjukdom var att skriva en bok för att hjälpa 

andra. På det sättet kunde hon acceptera sin situation. Att acceptera sjukdomen och sin 

situation märktes tydligt hos Helena. Hon redogjorde för att ha accepterat sjukdomen, men 

inte dess förlopp. Helena beskrev en känsla av ilska över situationen, som hon tvingades 

acceptera.  

Så långt som att vara tacksam över min sjukdom, kommer jag aldrig att komma! Jag 

accepterar den, och kan se att jag har ett rikt och bra liv trots den. Men jag behöver den inte! 

Jag har alltid tagit vara på dagen idag, även som frisk. Slumpen tror jag inte på, men inte att 

det finns någon mening med cancern, eller att jag förtjänat den. Det jag däremot försöker 

värja mig emot är bitterhet (Emanuelsson, 2006, s.47).  

Förnekelse kunde ses hos Ingegerd som uttryckte en ilska över att inte ha undersökt sina bröst 

varje månad, för att på så sätt ha upptäckt cancern i tid. I efterhand beskrevs denna ånger som 

en del av en förnekelse, då hon trodde att hon aldrig kunde drabbas av cancer. Bortträngning 

kunde ses hos samtliga kvinnor då de på något sätt försökte fortsätta leva som vanligt, trots 

sjukdomen. Beskrivningar som att negligera symtom, inte prata om sjukdomen, att fortsätta 

som vanligt och att det skulle se bra ut på utsidan framkom. Vardagliga sysslor betonades 

som meningsfulla. Susanne beskrev: ”inte vill jag tro att jag ska dö, utan jag fortsätter ju som 

vanligt med att arbeta, planera fritiden etc” (Ihre, 1994, s. 134).  

Två av kvinnorna beskrev situationer där de valde att inte berätta om sin sjukdom för vissa 

personer i sin omgivning. Känslor som ångest framkom inför att berätta, då verkligheten blev 

uppenbar genom att ge beskedet om sjukdomen till sina anhöriga.     

4.1.5 Hantering 

Kvinnorna hanterade sjukdomen på olika sätt. Likheter kunde dras mellan samtliga kvinnor 

genom att de förde dagboksanteckningar, för att inte glömma det som hänt.  Ytterligare 

hantering var att kvinnorna promenerade när kraften fanns, pratade eller umgicks med vänner 
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och familj, vilade och tänkte positivt. Kvinnorna sökte även kontakt med andra 

cancerdrabbade som en del i hanteringen.    

Johanna skiljde sig från de övriga kvinnorna genom att hon hanterade sitt illamående genom 

att distrahera sig med något kul. En olikhet som fanns mellan Susanne och övriga kvinnor var 

att hon valde att äta som ett sätt att hantera upplevelserna av sin sjukdom. Ingegerd valde att 

hantera sin situation genom alternativmedicinska behandlingar, vilket inte framkom hos 

någon av de andra kvinnorna. Skillnader mellan Helena och övriga kvinnor var att Helena 

sökte fram den senaste forskningen inom området för att se om eventuella framsteg hade 

gjorts. Helena ägnade även mycket tid och energi till sin trädgård. Hon beskrev trädgården 

som en plats som gav inre frid och tillfredsställelse.   

Oron kommer krypande och tar sig in genom huden. Hur ska jag då kunna vandra eller 

springa ifrån den? Det enda som hjälper är att försöka avleda den. Jag dras till dagboken eller 

trädgården som en drunknande till en livboj (Emanuelsson, 2006, s.26).      

4.1.6  Förändrade värderingar och nya insikter om livet 

Förändrade värderingar var något som framkom tydligt hos samtliga kvinnor. Det var 

värderingar som på olika vis formade kvinnornas liv efter sjukdomsbeskedet.  

Ingegerd och Susanne beskrev insikten om att vara så livshotande sjuk men ändå känna sig 

helt frisk och kry. Susanne skrev: ”att man kan ha cancer utan att känna sig det minsta sjuk är 

en annan läxa jag lärt och vill dela med andra, utan att för den skull vilja skrämma någon” 

(Ihre, 1994, s. 172). Ingegerd uttryckte: ”jag var frisk och stark och stod mitt i livet. Jag var 

absolut inte sjuk. Absolut inte. Och ändå” (Wachtmeister, 1997, s.13).  

Två av kvinnorna kom till insikt om att livet efter sjukdomen inte handlade om att vara rädd 

för att bli sjuk igen. Det fanns annat som var mer betydelsefullt. Dock ansåg kvinnorna att det 

inte gick att bortse från risken att bli sjuk igen, då den alltid fanns där. Ingegerd menade att 

hon hade fått en ändrad värdering efter sjukdomen, då hon nu var mer vaksam på tecken om 

återfall.    

Synen på livet förändrades hos kvinnorna. Medvetenheten om vad som var viktigt i livet blev 

mer tydlig. Susanne beskrev att hon förr alltid tyckt att människan var odödlig.  Genom att 

Susanne insjuknade i cancer förändrades den insikten till att människolivet var oberäkneligt.   

För min del har det fört med sig att jag då och då, ja, faktiskt minst en gång per dag, stannar 

upp i mitt intensiva liv och säger till mig själv hur fantastiskt härlig och spännande min stund 

på jorden ändå är och har varit (Ihre, 1994, s.174).  

Kvinnorna fick efter sjukdomen insikten om att livet inte var självklart längre. Det framkom 

en tacksamhet och en ödmjukhet inför livet. Det var viktigt att ta en dag i taget och att inte 

skjuta upp saker till framtiden. Det kunde ses att kvinnorna planerade framtiden, dock inom 

ett korttidsperspektiv, då ovissheten om vad som kunde inträffa alltid fanns där. Samtliga 

kvinnor har efter sjukdomen valt att omprioritera vissa saker i livet. Johanna uttryckte: ”och 

jag har blivit kräsen med livet. Jag vill inte kasta bort tid på något som jag inte trivs med, 

vilket inte gör livet lättare, utan mycket svårare” (Strömberg, 2001, s.186).  

4.1.7 Förändrad framtid 

För Johanna och Helena blev en allvarlig konsekvens av sjukdomen att de tvingades ge upp 

yrkesliv eller studier. Det skedde på grund av den ökade infektionskänsligheten, som då 

medförde att Johanna och Helena inte längre lämpade sig att arbeta i sjukhusmiljö eller 

studera i laborationssalar. Det ledde i sin tur till att de två kvinnorna tvingades göra nya val 
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vad det gällde yrke och studier. Helenas framtid förändrades på så vis att hon fick återfall i 

Multipelt myelom och detta medförde en medvetenhet om att aldrig kunna gå i pension. 

”Avundsjuk är jag också på alla dem som sitter och räknar ut vad de ska få i pension, när jag 

själv är tveksam inför det som förs in i årets almanacka” (Emanuelsson, 2006, s.80).  

Likheter kunde även ses hos Marjut och Johanna. Marjuts dröm om ett tredje barn gick 

förlorad då en graviditet i hennes situation kunde leda till ett återfall i cancer. Johanna 

förlorade, i och med sin behandling mot cancern, möjligheten att bli med barn. Johanna 

uttryckte:     

Nej tack, sov gott, men besvikelsen bränner ändå som eld inom mig, nu, när hoppet om 

provrörsbarnet grusades. Tanken på adoption är en klen tröst, smärtan ligger inte i saknaden 

av själva barnet utan mer i känslan av att bli stympad (Strömberg, 2001, s.141).     

Likheter fanns även mellan Marjut och Ingegerd. Marjuts förhållande till sin man hotades av 

en skilsmässa i och med sjukdomen, och i Ingegerds fall ledde sjukdomen slutligen till en 

skilsmässa. ”För min del ledde cancern till skilsmässa. Eller rättare sagt, den påskyndade den 

skilsmässa som ändå skulle ha kommit” (Wachtmeister, 1997, s.137).  

 En förändrad livssituation som kunde ses hos Susanne var noggrannhet vad det gällde mat. 

Susanne blev mer noga med vad hon valde att äta och vart hon köpte maten ifrån. Hon 

förklarade: 

Nu har en av följderna av min sjukdom blivit att jag är mycket mer noga med vad jag äter. 

Jag har hittat en matvaruaffär, som ligger på minst 20 minuters avstånd med bil och där är allt 

mycket dyrare. Men jag handlar där bara för att de lovar att alla produkter de säljer är 

obehandlade (Ihre, 1994, s. 136).    

Ytterligare likheter kunde ses hos Susanne och Ingegerd, som båda drabbades av bröstcancer.  

De skrev om kroppsliga förändringar. Ingegerd beskrev det som om kroppen inte längre 

tillhörde henne själv och Susanne tyckte det kändes främmande att duscha efter operationen. 

Att när jag står i duschen och ska tvåla in mig vill jag knappt göra det längre. Det känns 

otäckt och stumt och främmande – inte alls som om det var mig själv jag rörde vid! Hela 

magen, vänsterarmen och bröstet är som en hård spänd trumma! (Ihre, 1994, s. 81).  

Johanna drabbades av en senkomplikation efter benmärgstransplantationen, som innebar att 

hon fick gråstarr. Liknande problem kunde ses hos Susanne, som fick problem med ögonen 

efter cytostatikabehandling. Dock kunde Susannes problem försvinna, i och med avslutningen 

av cytostatikabehandlingen. Johannas problem avhjälptes först efter en operation av ögonen.  

Marjut födde under sjukdomstiden sitt andra barn. Hon uttryckte en glädje över att hon 

kunnat fullfölja graviditeten och att barnet mådde bra. Denna glädje förbyttes i 

hemsituationen till en frustration på grund av hennes trötthet. Marjut beskrev känslor som att 

inte orka och att hon var gräslig mot barnet. Marjut upplevde en bitterhet efter allt som hänt. 

Hon uppfattade att hennes närstående inte tillät henne att reagera eller vara dålig när hon var 

sjuk. 

5.DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att läsa självbiografier i syfte att få beskrivningar av upplevelser av att leva 

med en cancersjukdom. För att hitta relevant litteratur för att uppfylla syftet valdes att utgå 
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från antologin Människan i sjukdom och kris (2008). En nackdel är att författarna till 

antologin kan både medvetet och omedvetet i sitt urval ha uteslutit litteratur som kunde ha 

ingått i ämneskategorin cancer och därmed kunde valts att ingå i studien. Antologins 

publiceringsår medför att det är troligt att det finns nyare litteratur som beskriver hur kvinnor 

lever sitt liv efter en cancerdiagnos. Författarna tror att nyare litteratur kan vara tillgänglig på 

internet mer i form av bloggar, än i bokform. Enligt Våge (2005) kan bloggar användas till att 

skriva dagboksanteckningar och medför friheten att publicera material utan tillgång till 

redaktör. Wahlström (2007) menar även att bloggar ger möjlighet för människor att fritt dela 

med sig av sina innersta tankar. Enligt Wahlström kan en blogg vara personlig och i sådana 

fall beröra läsaren som sprider bloggen vidare till andra läsare. Detta styrks av Becker & 

Wehner (2001) som menar att den enskilde individen genom internet kan bli sin egen 

redaktör och publicera sina tankar och idéer. Antologin valdes att utgå från, på grund av dess 

enkelhet att finna lämplig litteratur. Valet av antologin möjliggjorde att kunna välja på ett 

systematiskt sätt.  

Ett av inklusionskriterierna till självbiografierna var att författarna skulle ha svenska som 

modersmål. Eide & Eide (2007) menar att kulturella skillnader finns i språket och svårigheter 

kan uppkomma för att förstå det som skrivs eller sägs, när modersmålet är ett annat språk. 

Det anses vara en fördel att självbiografierna var skrivna på svenska då det varit lättare att 

uppfatta underliggande meningar och nyanser av texterna.     

Fem självbiografier valdes att ingå i studien. Begränsningen till fem självbiografier 

förmodades vara tillräckligt för att uppfylla syftet, då en djup beskrivning av upplevelser och 

känslor av att leva med en cancersjukdom önskades. Att välja fem självbiografier visades 

vara ett tillfredsställande antal böcker för att uppfylla syftet. Det gav material som var 

tillräckligt för att få en bild av hur kvinnor lever med en cancersjukdom. Den nyaste 

litteraturen som fanns tillgänglig utifrån antologin valdes att ingå i studien. Författarna är 

medvetna om bortfallet vid urval två, där två självbiografier som inte fanns tillgängliga 

eventuellt kan ha motsvarat syftet. Dock anser författarna, trots detta, att tillförlitligheten till 

resultatet är stor då de självbiografier som valdes uppfyllde syftet.  

En av de valda självbiografierna har en medförfattare. Boken inkluderades ändå i studien, då 

den innehöll dagboksanteckningar och författarens egna ord om känslor och upplevelser. Det 

fanns ett fåtal avsnitt i boken som medförfattaren hade skrivit. Dessa avsnitt har valts bort i 

databearbetningen och därför anses inte ha påverkat resultatets tillförlitlighet.  

Analysens tillförlitlighet anses vara tillfredsställande. Genom den manifesta analysen har 

insamlingen av data utförts så nära originaltexterna som möjligt (Graneheim & Lundman, 

2004). Den latenta analysen påbörjades i ett senare skede, vilket enligt Carlsson (1991) är 

vanligt förekommande i en kvalitativ innehållsanalys. Det anses vara en styrka för analysen 

att den är utförd i dessa två analyssteg. Författarna framhåller att tillvägagångssättet vid 

analysen var en väl vald metod för att uppfylla syftet. Genom metoden att använda post-it 

lappar underlättades arbetet med att organisera meningsenheter i koder. Tabellen på datorn 

underlättade arbetet att finna kategorier. Då kunde författarna se textens mening mer tydligt 

än på post-it lapparna. Metoden som användes vid datainsamling och bearbetning anses ha 

möjliggjort att författarna kunnat vara beskrivande och därigenom underlättat möjligheten att 

uppfylla syftet. Under analysen flyttades innehållet mellan olika kategorier för att se vart det 

tydligast hörde hemma. Slutligen gjordes ett val av författarna och detta presenteras i 

resultatdelen.   



16 
 

Enligt Lincoln & Guba (1994, refererad i Polit & Beck, 2012) ökar trovärdigheten av 

resultatet genom att i flera steg åskådliggöra det som framkommit. Citat användes i studien 

för att styrka resultatets trovärdighet. Förförståelsen av ämnet var inte betydande hos någon 

av författarna. Detta kan uppfattas som en styrka, då ingen av författarna till studien hade 

erfarenhet av att leva med cancer själva eller i sin närmsta omgivning. Författarna tror att 

förförståelsen inte har kunnat påverka resultatet i någon riktning.     

En svaghet med studien anses vara att författarna inte kunnat vidareutveckla det som stod 

skrivet i självbiografierna. Följdfrågor kunde inte ställas till kvinnorna. Texten har gett en 

djup förståelse för känslor och upplevelser av att leva med en cancersjukdom. Carlsson 

(1991) menar att skriva dagbok är ett sätt att återge sina tankar och känslor på. Även Polit & 

Beck (2012) påvisar att dagböcker kan användas för att få en detaljerad beskrivning av en 

persons vardagsliv. Lincoln & Guba (1994, refererad i Polit & Beck, 2012) menar att 

trovärdighet kan framkomma i en studie då forskarna återger deltagarnas liv, precis som det 

beskrivits. Berättande källor anses vara en användbar metod för att uppfylla syftet. 

Personerna som är med i studien kan obehindrat skriva ned sina tankar och känslor utan 

påverkan av intervjuare. Även den etiska aspekten anses vara försvarbar, då självbiografierna 

lästes och bearbetades som intervjuer. Att inte göra en intervju i praktiken minskade risken 

för integritetskränkning och på så sätt en återupplevelse av sjukdomstiden och eventuella 

svårigheter för kvinnorna. Enligt Eide & Eide (2007) är den icke-verbala kommunikationen 

något som kan påverka ett samtal. Författarna tror att genom att utföra intervjuer i praktiken 

kan studiedeltagarna påverkas av icke-verbal kommunikation, vilket inte skett i detta fall.   

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet är tolkat av författarna och en presentation av detta är de olika kategorierna. En 

medvetenhet finns hos författarna där innehållet i resultatet kan lämpa sig på olika ställen, i 

olika kategorier, i resultatet. Författarna hade en förväntning om hur resultatet skulle se ut, att 

det skulle vara mer på detaljnivå. Inställningen fick ändras under arbetets gång till att se det 

stora, mer existentiella som kvinnorna beskriver.  

5.2.1 Sjukdom förändrar livet och dess vardag  

 Sorg beskrivs hos samtliga kvinnor då håret förloras i samband med behandling. Det upplevs 

att personligheten och kvinnligheten går förlorad. Eriksson (1994) beskriver att ett lidande 

kan uppstå då individen blir ifråntagen något som har haft en symbolisk mening. Det kan ses 

en likhet mellan det som Eriksson säger och vad som beskrivs av kvinnorna. Lidandet kan i 

det här fallet ses som sorg. Kvinnornas vardagliga rutiner går förlorade. De kan inte 

upprätthålla arbete eller studier, känner sig bundna till hemmet och har svårigheter att leva 

som de brukade. Eriksson (1994) menar att sjukdom och en förändrad situation berör hela 

individens livsvärld. Dahlberg & Segesten (2010) påpekar att en kraftfull händelse, som att få 

cancer, kan leda till att individen börjar tänka på sin tillvaro och att vardagen då sätts på sin 

spets. Även Eriksson (1994) menar att vardagliga rutiner och invanda mönster rubbas 

plötsligt då en individ har drabbats av sjukdom. Detta hot medför känslor som rädsla, sorg 

och ovisshet, men kan även leda till att individen känner en vilja att fortsätta leva. Hos 

kvinnorna ses samtliga känslor och viljan att leva, som Eriksson beskriver. Kvinnornas 

livsvärld påverkas av sjukdomen. Hotet som sjukdomen utgör medför de känslor som 

Eriksson beskriver ovan och känslorna kan även härledas till studiens kategorier, där ovan 

nämnda känslor beskrivs.    

I resultatet beskriver samtliga kvinnor att de finner nya värderingar och omprioritering av 

livet görs, exempelvis genom att prioritera sin tid annorlunda. Kvinnorna upplever att de 
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stannar upp i vardagen ibland och tänker efter hur fantastiskt det är att leva. Resultatet styrks 

av studien av Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade (2008) där det beskrivs att cancerdrabbade 

hittar nya värderingar i livet. Beskrivningar som att uppskatta livet mer, få en inre styrka samt 

ta pauser framkommer. En reflektion är att en nära-döden-upplevelse, som exempelvis att 

drabbas av en cancersjukdom, påverkar livet i en riktning där ändrade värderingar och 

insikter uppkommer.   

Kvinnornas vardag förändrades på så vis att hantering av sjukdomen blev en del av livet. 

Exempelvis hanterades sjukdomen genom att träffa andra i samma situation, förnekelse av 

sjukdomen och positivt tänkande. Detta har även beskrivits i andra studier (Beatty, Oxlad, 

Koczwara & Wade, 2008; Filazoglu & Griva, 2008; Zucca, Boyes, Lecathelinais & Girgis, 

2010). Känslan av trygghet kan uppnås genom att träffa en cancerdrabbad person på så vis att 

dennes berättelse kan ge en förståelse för vad som kan hända eller vad som kommer att hända 

och att vetskapen om att inte vara ensam infinner sig. Det kan även vara en befrielse att träffa 

någon som har ett liknande utseende som en själv, då kvinnan kanske har drabbats av 

viktnedgång, tappat håret eller blivit blek.       

5.2.2 Socialt stöd 
Att leva i en förändrad livsvärld kan ses som ett genomgående mönster hos samtliga kvinnor. 

Den mest utmärkande förändringen är det sociala stödet. Kvinnorna i aktuell studie söker sig 

till vänner och familj för att få energi till att kämpa. Stödet från omgivningen leder till att 

kvinnorna finner en anledning till att kämpa för att överleva. Enligt en studie av Zucca, 

Boyes, Lecathelinais & Girgis (2010) framkommer att canceröverlevare har en högre 

kämparanda om de har mer socialt stöd, vilket stämmer överens med resultatet i 

förekommande studie. En annan studie påvisar att det sociala stödet minskar under 

sjukdomens gång och att det som ökar är avskildhet (Danhauer, Crawford, Farmer & Avis, 

2009). Detta framkommer inte hos kvinnorna, där det sociala stödet snarare var ständigt 

förekommande. Kvinnorna kom till insikt om att människorna i omgivningen var det 

betydelsefulla. En anledning till att det har uppkommit en skillnad mellan denna studie och 

Danhauer et al (2009) kan vara att kvinnorna i förekommande studie hade socialt stöd som 

resurs, vilket kan leda till en hög kämparanda och gav dem modet att berätta sin historia för 

att hjälpa andra drabbade. Deltagarna i Danhauer et al (2009) med ett lågt socialt stöd kanske 

inte hade tillgång till den kämparanda som ett socialt stöd kan ge och väljer då avskildhet. 

Dock hade kanske inte den metod i Danhauer et al (2009) möjligheten att fånga upp och 

beskriva den kämparanda som studiedeltagarna eventuellt kan ha upplevt och det kan ha 

resulterat i skillnader mellan studierna. Eriksson (1994) beskriver att en människa kan ha en 

vilja av att vara ensam, men ändå vilja känna gemenskap. Eriksson (2000) skildrar även att 

upplevd ohälsa kan ha en påverkan på individens sociala liv. Författarna tror att sjukdomen 

kan bli påtaglig på så vis att svårigheter att upprätthålla det sociala livet stundtals påverkar 

kvinnorna.       

I kategorin Förändrad framtid beskriver Marjut och Ingegerd svårigheter att leva i en relation 

under sjukdomstiden. Två studier rapporterar samma problematik, att förhållanden kan bli 

påverkade under sjukdomstiden. Alla förhållanden klarar inte stressen av att leva tillsammans 

med en person med cancer (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Ceasario, Nelson, 

Broxson & Cesario, 2010). Cesario, Nelson, Broxson & Cesario (2010) beskriver dock i sin 

studie att merparten av deltagarna hade kvar sina relationer. Beskrivningar som att se sin 

partner som beskyddare framkom. Eriksson (1987) beskriver att bekräftande leder till att 

individen får mod och kraft att gå vidare. Det är rimligt att anta att detta kan vara orsaken till 

att tre av kvinnornas relationer överlevde cancern.  Partnern kan utgöra ett stöd, en trygghet 
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samt ge bekräftelse och kärlek under sjukdomstiden, vilket möjliggör att förhållandet lever 

vidare.     

5.2.3 Upplevelse av välbefinnande, trots sjukdom  

I kategorin Förändrade värderingar och nya insikter om livet beskrivs funderingar kring att 

känna sig frisk, men ändå vara sjuk av två av kvinnorna. Dahlberg & Segesten (2010) 

beskriver att det är i livsvärlden som individens upplevelse av sjukdom, lidande, hälsa och 

välbefinnande utspelar sig. Enligt Eriksson (2000) kan individer uppleva ohälsa på olika sätt. 

Beroende på hur individen ser sig själv, sin situation och hur tecken på ohälsa yttrar sig kan 

individen uppleva hälsa eller ohälsa. Hälsa är något personligt och är aldrig densamma från 

människa till människa. Eriksson menar att en individ som är svårt sjuk kan uppleva 

välbefinnande. Ett sätt att förstå detta är det som beskrivs av Dahlberg & Segesten (2010) 

angående livsvärlden, att alla individer reagerar olika på den situation de befinner sig i. Det 

som Eriksson beskriver om upplevelsen av hälsa och ohälsa beroende på hur individen ser på 

sig själv stämmer även överens med de beskrivningar som framkommer i förekommande 

studie. Exempelvis då kvinnorna vissa dagar ser sig som sjuka och vissa dagar som friska 

beroende på vilka symtom på sin sjukdom eller biverkningar av behandling som upplevs. 

Författarna ser likheter med det Eriksson beskriver att hur en individ ser på sig själv påverkar 

upplevelsen av hälsan.  

5.2.4 Upplevelse av kris  

I resultatet framkommer att kvinnorna har accepterat sin situation på olika sätt. Eriksson 

(2000) menar att individer med obotlig sjukdom som accepterat sin situation kan uppleva 

välbefinnande och hälsa. Enligt författarna kan det vara anledningen till att de två kvinnorna 

som beskriver känslan av att vara frisk, trots sjukdom känner sig friska, trots sin situation. 

Även det faktum att flera av kvinnorna accepterat sin situation kan ha betydelse för hälsa och 

välbefinnande.  

Förnekelse och bortträngning framkommer hos kvinnorna då de fortsätter att leva som vanligt 

och några av kvinnorna undviker att berätta om sjukdomen för sina anhöriga. Lazarus (1999) 

menar att ett sätt att hantera sin situation är att undvika att prata om situationen med sin 

familj och sina vänner.  Dock påvisar Lazarus att under sjukdomstiden kan detta sätt att 

hantera situationen förändras. Lazarus menar att förnekelse kan vara till fördel för individen i 

vissa sammanhang, exempelvis då individen drabbats av en livshotande sjukdom. Författarna 

tror att undvika att berätta om sjukdomen inte är fördelaktigt för kvinnan, på så vis att 

förtroendet för henne kan tappas av den som kvinnan undviker att berätta om sjukdomen för. 

Samtidigt kan beteendet förstås som kan handla om att skydda sina närmsta från obehaglig 

information, för att dessa inte ska behöva oroa sig.  

 I bakgrunden beskrivs Cullbergs kristeori. Där framkommer kristeorin i tydliga faser, som 

övergår i varandra (Cullberg, 2006). Exempelvis kan chockfasen ses genom att kvinnorna 

försvarar sig genom förnekelse och bortträngning. En likhet kan dras till Lazarus (1999) som 

beskriver att förnekelse kan vara till fördel för individen i vissa sammanhang. Exempelvis 

visas detta då kvinnorna inte vet vad sjukdomsbeskedet kommer leda till. Därefter följer 

reaktionsfasen där kvinnorna uttrycker vissa känslor som mer påtagliga än andra. 

Bearbetningsfasen visas genom att kvinnorna accepterar sin situation och släpper 

förnekelsen. Enligt Eriksson (2000) kan en individ som accepterat sin situation uppleva 

välbefinnande, trots sjukdom. Författarna tror att detta kan vara anledningen till att lättare 

lämna förnekelsen som uppstår under chockfasen. Nyorienteringsfasen är den fas som märks 

tydligast hos kvinnorna i studien.  De går vidare med nya värderingar och insikter. Dock 

menar Cullberg (2006) att dessa faser inte nödvändigtvis behöver fortlöpa såsom beskrivits 
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och ibland kan en fas saknas. En reflektion är att kvinnorna i studien ändå genomgår faserna 

på olika sätt. Dock finns en medvetenhet om att Cullbergs kristeori inte alltid följer de 

beskrivna fasernas gång och att människor reagerar på olika sätt. Trots detta ses ändå en 

likhet mellan teorin och kvinnorna i studien.  

5.2.3 Behandling 

Kvinnorna beskriver dagen innan behandling som ångestfylld och bestående av en enda lång 

väntan. Lazarus (1999) beskriver att ångesten ökar ju närmare tiden kommer för behandling 

eller undersökning. Lazarus menar att distanserande och undvikande kan fungera som en 

slags hantering av ångesten då det är en längre tid kvar till behandlingen. Dock är detta inte 

effektivt dagen innan behandlingen då ångesten automatiskt ökar och inte längre kan utgöra 

ett försvar för individen. Det Lazarus beskriver kan ses hos kvinnorna i studien, då de 

beskriver en rastlöshet och ångest dagen inför behandling. Det kan även ses en distansering 

då det är en längre tid kvar till behandling. Författarna tror att kvinnorna håller denna distans 

då ångesten annars blir för påtaglig, vilket innebär svårigheter att fortsätta leva sitt liv.  

Kvinnornas behandlingar påverkade deras livsvärld. Kvinnorna kunde också ses ha 

svårigheter med sitt vardagliga liv, då behandlingarnas biverkningar blev märkbara. Ingegerd 

och Susanne som drabbades av bröstcancer beskrev att de inte kände igen sig själva längre 

efter operationen, då bröstet fick ett förändrat utseende. Biverkningarna som beskrevs i 

aktuell studie kan även ses i studien av Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade (2008). Där 

beskrivs att patienter med bröstcancer hade svårigheter efter behandling att upprätthålla sina 

dagliga aktiviteter och sitt sociala liv. Det beskrevs även att bröstcancerpatienterna fick en 

förändrad kroppsbild efter att ha opererat bröstet, vilket kan ses hos Ingegerd och Susanne. 

Författarna har en förståelse för svårigheterna att upprätthålla sina rutiner efter behandling, då 

biverkningarna påverkar livet. Det faktum att förlora bröstet eller en del av bröstet uppfattas 

som en ny situation där en förändrad kroppsbild har uppkommit. Denna förändrade 

kroppsbild kan vara svår för kvinnan att hantera och acceptera.        

5.3 Slutsats   
I studien framkommer att i mötet med cancerdrabbade patienter är det av vikt att 

sjuksköterskan väljer att se hela patientens livsvärld i sitt omvårdnadsarbete. Detta för att 

kunna utföra en personcentrerad omvårdnad, där sjuksköterskan ser individuella skillnader 

och behov. Det framkommer att patienterna upplever en förändrad situation under 

sjukdomstiden. Vissa dagar kan en patient känna sig sämre och andra dagar uppleva 

välbefinnande och det kan vara betydande att sjuksköterskan uppmärksammar de olika 

känslorna och möter patienten i sitt nuvarande känsloläge. Patienterna kan behöva stöd från 

omvårdnadspersonalen i sitt krisarbete, samt under och efter behandlingstillfällena. I studien 

framkommer även att det sociala stödet är viktigt för patienterna, men också att hantering av 

situationen framkommer på olika sätt hos olika individer.           

5.4  Implikationer för förbättringsarbete 
För att sjuksköterskan ska kunna ge ett gott bemötande i mötet med en patient som har fått ett 

cancerbesked behövs kunskap om den unika situation som patienten befinner sig i. Kunskap 

som behövs för att kunna respektera de olika val som en patient kan ställas inför.  

Sjuksköterskan bör ha i åtanke att respektera patientens livsvärld i sitt arbete. Detta görs 

genom att sjuksköterskan har ett förhållningssätt som är öppet och följsamt gentemot 

patienten. Att respektera livsvärlden handlar om att se hela patientens värld och dennes 

erfarenheter. För att få en förståelse för patientens livsvärld måste sjuksköterskan lyssna på 

patientens berättelser samt ställa frågor som rör patientens erfarenheter. Sjuksköterskan bär 
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alltid med sig en förförståelse inför varje möte med en patient. Det kan vara av vikt för 

sjuksköterskan att inse att förförståelsen påverkar mötet med patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). I och med att sjuksköterskan är medveten om sin förförståelse kan mötet med den 

enskilde patienten bli unikt och professionellt. Genom att bekräfta patientens livsvärld utför 

sjuksköterskan en personcentrerad omvårdnad. Författarna till aktuell studie anser att en 

personcentrerad omvårdnad är av stor vikt vid mötet med cancerdrabbade. Författarna tror att 

en viktig del i omvårdnaden kring cancerdrabbade patienter är att uppmärksamma och lyssna 

på patienten samt att sjuksköterskan tänker på att anpassa informationen som ska ges till 

patienten utifrån dennes unika behov och situation.  

Författarna till aktuell studie anser att sjuksköterskor som i sitt kliniska arbete möter 

cancerdrabbade patienter behöver ha fortlöpande utbildningar eller föreläsningar kring 

patienters livsvärld och personcentrerad omvårdnad. Detta för att det inte ska glömmas bort i 

arbetet med patienterna. Författarna är medvetna om att grundutbildningen vid flertalet 

tillfällen berör ämnet. Dock kan en upprepning eller påminnelse, i form av föreläsning eller 

kurs, vara aktuell för att sjuksköterskan ska kunna utföra en god personcentrerad omvårdnad. 

Genom att sjuksköterskan bejakar patientens livsvärld i sitt arbete inkluderas även patientens 

närstående. Närstående är de personer som patienten själv benämner som sina närstående. Det 

är av vikt att inkludera de närstående vid exempelvis långvariga sjukdomstillstånd (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Detta förhållningssätt medför respekt för alla parter.                    

5.5 Förslag till vidare forskning 
Författarna till aktuell studie anser att det finns ett behov av vidare forskning inom området. 

Genom studier som berör patienters upplevelser av att leva med en cancersjukdom kan 

sjukvårdspersonal få en större förståelse för detta. Det kan vara av vikt med studier som berör 

patienternas upplevelser av sjukvården efter ett livshotande besked. Genom sådana 

beskrivningar kan sjukvården eventuellt förbättras. Det kan även vara till hjälp för patienter 

som befinner sig i en liknande situation att genom studier, ur ett patientperspektiv, få 

information om känslor och upplevelser. Studierna kan ge dessa patienter bekräftelse på att 

det som upplevs är normalt. Studierna skulle kunna finnas tillgängliga i väntrum och på 

avdelningar, i form av broschyrer där studierna är skrivna på ett populärvetenskapligt sätt, för 

att det ska vara lättillgängligt och lättförståeligt för patienter.  

Författarna till aktuell studie anser att det skulle vara intressant att studier genomfördes med 

fokus på närståendes upplevelser av det livshotande beskedet. Beskrivningar av upplevelser 

av att leva med en person som har drabbats av cancer skulle även vara intressant för en 

sjuksköterska att ta del av, för att kunna bemöta anhöriga med en större förståelse.     
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Översikt av analysprocessen                                        Bilaga 1.  

Meningsenhet: Kondenserad 

meningsenhet: 

Kod: Kategori: Huvudtema: 

”Vilket 

vänstöd! De 

bygger en 

skyddsmur 

runt mig, en 

skyddsmur av 

mjuka kuddar, 

så att jag inte 

kan falla. 

Mjukt men 

starkt. Jag 

känner att den 

håller. Klart 

att jag ska bli 

frisk!” 

Vilket 

vänstöd.  De 

bygger en 

skyddsmur, så 

att jag inte 

kan falla. Jag 

känner att den 

håller. Det är 

klart att jag 

ska bli frisk. 

Vännerna 

ger stöd 

Trygghet Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

”En plågsam 

närvarande 

fråga var 

förstås 

framtiden. Hur 

stor chans har 

jag? Efter vad 

jag har läst på 

lite olika håll 

kom jag fram 

till att 

chanserna 

borde ligga på 

drygt 50 %. 

Det var en 

nedslående 

tanke. En 

tanke som 

födde sorg och 

hopplöshet” 

Hur stor chans 

har jag? 

Chanserna 

borde ligga på 

drygt 50 %.  

Tanken födde 

sorg och 

hopplöshet.  

Osäkerhet 

om 

överlevnad 

Ovisshet  Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

 

 

 

 

 



 
 

 

”Verkligheten och 

jag är numera nära 

bekanta, alldeles 

för nära, och tittar 

varandra djupt, 

djupt i ögonen då 

vi möts, så djupt 

att blodet stelnar, 

så djupt att 

kroppen skakar 

och kalla kårar 

naglas fast längs 

ryggraden. Jag 

försöker backa 

lite, bara en aning, 

bara lite, men den 

är obeveklig och 

jag har slutat att 

kämpa emot 

eftersom kampen 

ändå är lönlös då 

segern – oss 

emellan – aldrig 

någonsin kommer 

att tillfalla mig. 

Min uppgivenhet 

är total där jag 

står, alldeles stilla, 

kvar i en 

plågofylld 

sanning. Döden, 

liemannen. Bara 

några få rum bort. 

En smärtsam 

påminnelse om hur 

sjuk jag faktiskt är 

och om 

sårbarheten…Hans 

väg…kan…bli 

min väg…” 

Verkligheten 

och jag är 

numera nära 

bekanta och 

vi tittar 

varandra 

djupt i 

ögonen. Jag 

försöker 

backa lite 

och jag har 

slutat kämpa 

emot 

eftersom 

segern aldrig 

kommer 

tillfalla mig. 

Jag står i en 

plågosam 

sanning. 

Döden bara 

några få rum 

bort. Hans 

väg kan bli 

min väg. 

Medvetenhet 

om att 

döden är 

nära 

Nära döden Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

”Det enda jag 

tänkte på hela 

tiden var barnet. 

Jag tänkte mycket 

på båda barnen. 

Gud vad orättvist, 

jag vill ju inte 

lämna dem. Jag 

Tänkte 

mycket på 

båda barnen. 

Jag vill inte 

lämna dem. 

Jag vill vara 

med när de 

växer upp. 

Vilja att leva Nära livet Leva i en 

förändrad 

livsvärld 



 
 

vill vara med när 

de växer upp…” 

 

”Så långt 

som att vara 

tacksam över 

min 

sjukdom, 

kommer jag 

aldrig att 

komma! Jag 

accepterar 

den, och kan 

se att jag har 

ett rikt och 

bra liv trots 

den. Men jag 

behöver den 

inte! Jag har 

alltid tagit 

vara på 

dagen idag, 

även som 

frisk. 

Slumpen tror 

jag inte på, 

men inte att 

det finns 

någon 

mening med 

cancern, eller 

att jag 

förtjänat den. 

Det jag 

däremot 

försöker 

värja mig 

emot är 

bitterhet” 

Kommer 

aldrig vara 

tacksam över 

min 

sjukdom, 

men jag 

accepterar 

den. Jag 

behöver den 

inte. Jag har 

alltid tagit 

vara på 

dagen, jag 

tror inte på 

slumpen eller 

att jag 

förtjänar 

cancern. Det 

jag försöker 

värja mig 

emot är 

bitterhet.  

Att acceptera 

situationen 

Acceptans Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

”Inte vill jag 

tro att jag ska 

dö, utan jag 

fortsätter ju 

som vanligt 

med att 

arbeta, 

planera 

fritiden etc” 

Jag vill inte 

tro att jag ska 

dö. Fortsätter 

som vanligt. 

Fortsätta som 

vanligt 

Förnekelse Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

 



 
 

 

 

”Relationerna 

till andra 

människor är 

verkligen det 

viktigaste jag 

har, det mest 

glädjebringande 

i mitt liv. Så 

har det 

egentligen 

alltid varit men 

det blir mer 

uppenbart när 

allt sätts på sin 

spets” 

Relationerna är 

det mest 

glädjebringande 

i mitt liv. Så 

har det alltid 

varit, men blir 

mer uppenbart 

nu.  

Relationerna är 

mest 

glädjebringande 

 Glädje Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

”Det är oändligt 

tungt när det 

känns som allt 

gör detsamma. 

Det är en så 

främmande 

känsla för mig 

och jag saknar 

den glädje som 

bubblande 

brukade stiga 

upp inom mig 

till synes utan 

orsak” 

Det är så tungt 

när allt gör 

detsamma. 

Saknar den 

bubblande 

glädjen som jag 

brukade ha. 

Avsaknad av 

glädje 

 Sorg Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

”Oron kommer 

krypande och 

tar sig in 

genom huden. 

Hur ska jag då 

kunna vandra 

eller springa 

ifrån den? Det 

enda som 

hjälper är att 

försöka avleda 

den. Jag dras 

till dagboken 

eller trädgården 

som en 

drunknande till 

en livboj” 

Oron kommer 

krypande. Det 

enda som 

hjälper är att 

försöka avleda 

den. Jag dras 

dagboken eller 

trädgården.  

Hantera oro Hantering Leva i en 

förändrad 

livsvärld 



 
 

 

 

”För min del 

har det fört 

med sig att jag 

då och då, ja, 

faktiskt minst 

en gång per 

dag, stannar 

upp i mitt 

intensiva liv 

och säger till 

mig själv hur 

fantastiskt 

härlig och 

spännande 

min stund på 

jorden ändå är 

och har varit” 

För min del 

har det fört 

med sig att jag 

stannar upp i 

mitt intensiva 

liv och säger 

till mig själv 

hur fantastiskt 

härligt och 

spännande det 

är. 

Stannar upp 

och tänker 

efter 

Förändrade 

värderingar 

och nya 

insikter om 

livet 

Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

”Nej tack, sov 

gott, men 

besvikelsen 

bränner ändå 

som eld inom 

mig, nu, när 

hoppet om 

provrörsbarnet 

grusades. 

Tanken på 

adoption är en 

klen tröst, 

smärtan ligger 

inte i 

saknaden av 

själva barnet 

utan mer i 

känslan av att 

bli stympad” 

Besvikelsen 

bränner inom 

mig då hoppet 

om 

provrörsbarnet 

grusades. 

Adoption är 

en klen tröst, 

smärtan ligger 

inte i 

saknaden av 

ett barn utan i 

känslan av att 

bli stympad.  

Att inte 

kunna bli 

gravid 

Förändrad 

framtid 

Leva i en 

förändrad 

livsvärld 

 

 


