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Sammanfattning  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. I Sverige 
insjuknar ungefär 9400 kvinnor varje år. Bröstcancer är en åldersrelaterad sjukdom men allt 
fler yngre kvinnor får sjukdomen. Några vanliga symtom vid bröstcancer är en knöl i bröstet, 
svullen eller hårt bröst, vätska eller blod från bröstvårtan och rodnad eller indragning i huden. 
Vanliga behandlingar är kirurgi, strålning och läkemedel. Ett behov av mer forskning behövs 
kring yngre kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, att insjukna i ung ålder kan 
medföra stora livsförändringar som kan innebära uppoffringar av sig själv.                                                        
Syfte: Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att leva med 
bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet.                                                                                         
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. 
Patografierna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
innehållsanalys.                                                                                                               
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som beskriver hur yngre kvinnors vardag 
förändras och anpassas till sjukdomen bröstcancer under första året. Rädsla och oro var en stor 
del i yngre kvinnors tillvaro som medförde en ständig dödsångest. Biverkningar av 
behandlingarna medförde kroppsliga förändringar såsom håravfall och förlust av bröstet, 
vilket upplevdes som förlust av kvinnlighet. Stödet var en viktig del i yngre kvinnors kamp 
mot bröstcancern. Kampvilja och tilltro inför framtiden var stark hos yngre kvinnor.                                         
Slutsats: Under första året efter sjukdomsbeskedet om bröstcancer upplevde yngre kvinnor en 
förändrad livsvärld och oväntade känslomässiga samt fysiska upplevelser. Genom att beskriva 
yngre kvinnors livsvärld under första året efter sjukdomsbeskedet, kan ge ökad kunskap hos 
sjukvårdspersonalen som innebär bättre stöd och en personcentrerad vård. 
 

Nyckelord: Bröstcancer, livsvärldsperspektiv, patografier, yngre kvinnor.  
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Inledning    

Ett besked om bröstcancer kan förutom den fysiska förändringen också leda till svårigheter att 

hantera den psykiska, sociala och existentiella tillvaron. Bröstcancer kan upplevas som ett hot 

mot kvinnors existens vilket kan medföra en förändring i livet och utsätta kvinnorna för 

otrygghet i tillvaron (Berg, Brandberg, Ernberg, Frisell, Furst & Hall, 2007). Bröstcancer är 

den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över (World Health Organization, 2017). I 

Sverige insjuknar ungefär 9400 kvinnor i bröstcancer varje år, vilket innebär att cirka 20 

kvinnor om dagen får sjukdomsbeskedet (Nystrand, 2016). Kvinnor som får besked om 

bröstcancer är oftast 60 år eller äldre men cirka fem procent är under 40 år (Socialstyrelsen, 

2013).  

 

Coyne och Borbasi (2009) och Shaha och Bauer-Wu (2009) påpekar att sjukvårdspersonalen 

behöver öka förståelsen för yngre kvinnors upplevelser under första året efter 

sjukdomsbeskedet av bröstcancer. Coyne och Borbasi (2009) menar att yngre kvinnor med 

bröstcancer är i stort behov av stöd, eftersom sjukdomen kan medföra en dramatisk 

livförändring. Enligt Shaha och Bauer-Wu (2009) insjuknar yngre kvinnor oftare i malign 

bröstcancer och har lägre chans att överleva. Därför kan bröstcancer innebära att livsvärlden 

rasar för yngre kvinnor, att ständigt leva med rädsla för att cancern ska sprida sig till andra 

kroppsorgan, men även skräck inför ovissheten om återkommande insjuknande kan leda till 

lidande. Berg et al. (2007) menar att besked om bröstcancer kan påverka yngre kvinnor mer 

psykiskt än äldre kvinnor. Det kan förklaras med att yngre kvinnor befinner sig mitt i livet och 

har olika livsroller såsom modersrollen, hustrurollen samt yrkesrollen att leva upp till (ibid.). 

Därför behöver yngre kvinnor som lever med bröstcancer få förståelse av sjukvårdspersonalen 

i sin situation.  

 

Tidigare forskning har visat på att yngre kvinnor som lever med bröstcancer upplever att 

sjukvårdspersonalen brister i att möta kvinnornas psykiska behov, exempelvis att få uttrycka 

känslomässiga problem som rädsla, förväntan och förhoppningar under sjukdomsförloppet 

(Thewes, Butow, Girgis & Pendlebury, 2004). Enligt Goldblatt och Azaiza (2016) och Ress 

(2017) finns begränsad forskning om hur yngre kvinnor upplever livet med bröstcancer 

(ibid.). Därför kan studien bidra till att sjukvårdspersonalen identifierar yngre kvinnors 

känslomässiga behov och därmed kan ge bättre stöd.   
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Bakgrund  

Bröstcancer  

Bröstcancer innebär en okontrollerad celldelning i mjölkkörtlarna eller mjölkgångarna 

(Järhult & Offenbartl, 2013) En cancersjukdom uppstår när den friska cellen rubbas och växer 

ohämmat. Cancer kan förekomma i olika former, godartad (benign) och elakartad (malign). 

Benign är en långsamväxande cancersjukdom medan malign är snabbväxande. Malign cancer 

har en förmåga att tränga sig in i omgivande vävnad, sprider sig oftare till andra kroppsorgan 

och bildar metastaser (Ericson & Ericson, 2012). Många kvinnor insjuknar idag i ductal och 

lobulär bröstcancer. När cancer börjar i mjölkgångarna kallas det för ductal, medan lobulär 

cancer uppstår i mjölkkörtlarna (Nystrand, 2016). Eftersom yngre kvinnor insjuknar oftare i 

en aggressiv form av bröstcancer, är bröstcancern oftast spridd (Korde et al., 2015). 

Bröstcancer kan uppkomma av olika orsaker såsom ärftlighet, tidig menstruation, fördröjt 

klimakterium, p-piller, barnafödande, amning, alkohol och övervikt. Dessa livsfaktorer kan ha 

påverkan på kvinnliga könshormoner av östrogen och progesteron i bröstkörtlarna (Berg et.al, 

2007). Vanliga symtom eller tecken som förekommer vid bröstcancer är en kännbar knöl i 

armhålan, svullen eller hårt bröst, vätska eller blod från bröstvårtan och rodnad eller 

indragning i huden (Nystrand, 2016). 

 

Ungefär 80 procent av alla kvinnor som får bröstcancer idag botas och överlever tack vare 

utvecklingen av framgångsrika undersökningar och behandlingsmetoder. Klinisk 

undersökning, mammografi, ultraljud och finnålspunktion är bland de vanligaste 

undersökningarna. Med hjälp av undersökningarna avgörs om tumören är godartad eller 

elakartad samt tumörens storlek (Nystrand, 2016). Vid bröstcancer är den första behandlingen 

operation, som innebär att tumören opereras bort. Operationen kan göras genom 

bröstbevarande kirurgi eller mastektomi där hela bröstet opereras bort. Andra behandlingar är 

strålbehandling, läkemedelsbehandling och cytostatikabehandling. För att öka chansen till 

överlevnad är målet med behandlingarna att uppnå bot av sjukdomen och därmed minska 

risken för återfall (Berg et al., 2007). Yngre kvinnor som insjuknar i bröstcancer genomgår 

oftast aggressiva och långsiktiga behandlingar (Korde et al., 2015). Vilket kan medföra att 

yngre kvinnor lever med olika biverkningar som tillexempel håravfall, trötthet och 

illamående, vilket kan orsaka eller vara uppkomsten till olika fysiska och sociala negativa 

upplevelser. Konsekvensen kan bli att yngre kvinnor kan känna ett behov att dra sig tillbaka 

från omgivningen på grund av biverkningarna (Coyne & Borbasi, 2009).  
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Forskning om yngre kvinnors upplevelser att leva med bröstcancer 

Grunden för att betraktas som ung kvinna är svår att definiera, men i ett sammanhang med 

sjukdomen bröstcancer kan en yngre kvinna definieras som 50 år eller yngre, eftersom det är 

en sjukdom som oftast äldre kvinnor får (Kinamore, 2008). En kvinna som är 50 år eller yngre 

kan sägas vara i medelåldern. Medelåldern har inga tydliga gränser, vilket kan bero på 

människans olika uppfattningar om åldrandet. Medelåldern är den längsta perioden i livet då 

den sträcker sig från ungdomen till ålderdomen. Under medelåldern sker stora 

livsförändringar i en människas liv, som exempelvis ett heltidsarbete, familjebildning och 

hitta meningen med livet och sin plats i samhället. En människa som exempelvis är 30 år kan 

känna sig tio år äldre eller yngre beroende på den subjektiva upplevelsen av åldrandet 

(Lachman, 2004). Upplevelse är en subjektiv känsla som är individuell och kan inte tolkas 

eller förstås av någon annan (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Eriksson (1991) skriver att upplevelser kan upplevas både medvetet och omedvetet och kan 

beskrivas som erfarenheter eller känsla utifrån människans kropp och själ. Människans 

upplevelser av sig själv både kroppsligt och själsligt förändras vid sjukdom, vilket innebär att 

människan blir mer sårbar. I sårbarheten kan människan behöva känna bekräftelse av 

omgivningen, att bli förstådd, accepterad och besvarad (ibid.). Eftersom en upplevelse är en 

subjektiv känsla kan enbart yngre kvinnor själva beskriva hur kvinnorna upplever att leva med 

bröstcancer. Ålder, tidigare livserfarenheter samt yngre kvinnors nuvarande situation har 

betydelse för hur beskedet om bröstcancer mottas (Adams et al., 2010).  

 

En fjärdedel av alla yngre kvinnor under 50 år får sjukdomsbeskedet om bröstcancer världen 

över (Coym, 2013). Bröstcancer är en sjukdom som oftast förekommer hos äldre kvinnor, 

dock allt fler yngre kvinnor får sjukdomen (Korde et al., 2015). Yngre kvinnor kan få möta 

svåra utmaningar efter sjukdomsbeskedet om bröstcancer då kvinnorna befinner sig i en 

period av att försöka hitta sig själva. Beskedet om bröstcancer kan upplevas som ett 

störningsmoment som kan medföra svårigheter att anpassa sig till viktiga livshändelser (Shaha 

& Bauer- Wu, 2009). Coyne och Borbasi (2006) menar att yngre kvinnor kan uppleva 

svårigheter med att anpassa sig till den nya livssituationen i och med att bröstcancer kan 

medföra en plötslig förändring i livsvärlden och störa den normala rutinen i vardagen. Yngre 

kvinnor kan uppleva det svårt att behöva både ta hand om familjen och sig själva under tiden 

att leva med bröstcancer (ibid.). Därför kan yngre kvinnor hamna i kris av att behöva 
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handskas med livsförändringarna av bröstcancern samtidigt som att försöka hitta sig själva, av 

den orsaken kan också känna sig mer sårbara än äldre kvinnor (Shaha & Bauer- Wu, 2009). 

Med bakgrund av föregående beskrivning definieras yngre kvinnor i denna studie som är 50 

år eller yngre eftersom de befinner sig i medelåldern och det är oftast äldre kvinnor som får 

bröstcancer.                   

 

Livsvärldsperspektiv  

Livsvärldsperspektivet valdes eftersom syftet var i denna studie att beskriva yngre kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet. Dahlberg et 

al. (2003) förklarar att livsvärldsperspektiv innebär att få en bättre förståelse av människans 

upplevelser och erfarenheter. Livsvärlden är den verklighet som människor lever medvetet 

och omedvetet i vardagen genom erfarenheter och handlingar. Människans tillvaro formas av 

allt som människan genomgår i livet, vilket innebär att varje händelse påverkar mer eller 

mindre den enskilde människans livsvärld. Dahlberg et al.(2003) skriver vidare att varje 

människa har sin egen livsvärld som skiljer sig från andra människors livsvärld, vilket innebär 

att livets händelser kan upplevas olika beroende på vem den berörda personen är (ibid.). 

Bröstcancer kan därför påverka yngre kvinnors livsvärld mer än äldre kvinnor. Detta kan bero 

på att yngre kvinnor har oftast barn hemma, ansvar över hushållet, har partner och äldre 

föräldrar att ta hand om samt befinner sig mitt i arbetslivet (Coyne & Borbasi, 2006). 

Livsvärlden erfars i vardagliga livet där människan oreflekterat upplever tillvaron som tas för 

givet. Allting människan gör betraktas naturligt och självklart utan att fundera på händelsen. 

Genom livsvärlden har vi tillgång till att erfara olika upplevelser som tillexempel att älska, 

hata, arbeta, leka, tycka och tänka. Livsvärlden är där människan söker en mening (Dahlberg 

et al., 2003) 

 

Enligt Dahlberg et al. (2003) är vetenskaplig förståelse av livsvärlden viktig inom sjukvården 

för att med öppenhet bemöta människans behov i den levda livsvärlden samt minska risken 

för generaliserande uppfattning om människan. Generalisering kan innebära att 

sjukvårdspersonal missar den unika erfarenheten. Sjukvårdspersonalens förmåga att förstå 

människans livsvärld utgör en viktig grund för att erbjuda personcentrerad vård, vilket kan 

ske genom öppenhet gentemot den enskilde människan. För att undvika generalisering bör 

sjukvårdspersonal i första hand undvika sin förförståelse i mötet med människan. Det finns 
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ingen självklar sanning om den levda världen utan den kan förändras kontinuerligt beroende 

på olika skeden i livet (ibid.).  

 

Lidande och välbefinnande  

Enligt Dahlberg et al. (2003) är lidande och välbefinnande en del av mänskliga livet och 

upplevs unikt för varje enskild människa. Vilket kan också gälla yngre kvinnor som lever med 

bröstcancer. Syftet med vårdandet är att lindra eller förhindra lidande samt skapa möjligheter 

till ett välbefinnande. Trots att en människa lider av en sjukdom är det fullt möjligt att uppleva 

stunder av välbefinnande. För att uppleva hälsa och känna sig som en hel människa innebär 

det att känna en högaktning för sitt liv samt för sig själv som en människa. För att möjliggöra 

högaktning förväntas det av människan att kunna hantera sitt lidande. Människans lidande bör 

bekräftas och få utrymme för att bevara och stärka människans integritet. På så sätt får 

människan möjlighet att uppleva ett välbefinnande trots sitt lidande. Sjukdomslidande sker till 

följd av sjukdom. Dahlberg et al. (2003) skriver att människan blir lidande på grund av 

sjukdomens olika symtom. Sjukdomslidandet kan medföra att människan känner ensamhet, 

sårbarhet och en förändrad kropp. Sjukvårdspersonal bör bemöta människans lidande 

professionellt vilket innebär att inte förminska lidandet. I vårdandet har sjukvårdspersonal en 

viktig roll att bemöta lidandet och främja välbefinnande genom att vara lyhörd och se till 

människans unika behov (ibid.). Sjukdomslidandet för en yngre kvinna kan innebära att leva 

med bröstcancer och uppleva förlust av bröst eller hår till följd av sjukdomen (Coyne & 

Borbasi, 2006). Yngre kvinnor som lever med bröstcancer kan uppleva välbefinnande trots en 

förändrad livsvärld, vilket kan uppnås med hjälp av stöd från omgivningen (Coyne, Wollin & 

Creedy, 2012). Sjukdomen kan innebära ett hot och därför är det naturligt att uppleva lidande 

(Arman, 2017). Lidande hos yngre kvinnor som lever med bröstcancer  kan bero på att 

kvinnorna inte längre kan leva upp till sina egna och omgivningens förväntningar (Shaha & 

Bauer- Wu, 2009). 

 

Den subjektiva kroppen  

Dahlberg et al. (2003) skriver att så länge människan lever, så lever människan via kroppen 

och utan en kropp kan människan inte erfara världen. Kroppen är inte bara ett objekt utan ett 

subjekt med fysiska, psykiska, existentiella och andliga dimensioner. En förändring i 

subjektiva kroppen blir mer tydlig när en människa får en sjukdom. Vid en förändring av 

kroppen, förändras människans tillgångar till livet och till världen på gott och ont. Människan 
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får en förändrad syn på hälsa och ohälsa när förståelsen för subjektiva kroppen blir märkbar. 

Vid förlust av kroppsdel blir människan lidande och först då blir medveten om kroppen. Innan 

ohälsa kan människan inte skilja på jaget och upplevda kroppen. När en människa upplever 

lidande och ohälsa förlorar människan förmågan och tillgången till livet samt världen (ibid.). 

Till följd av kirurgisk behandling förlorar yngre kvinnor bröstet. Cytostatikabehandling kan 

medföra olika biverkningar såsom trötthet, förlust av bröst och hår. Vilket innebär att yngre 

kvinnor kan förlora tillgången till världen. Yngre kvinnor kan även påverkas psykiskt på 

grund av fysiska förändringar av kroppen, när kroppen blir sjuk lider också hela människan 

(Coyne & Borbasi, 2009). Dahlberg et al. (2003) menar att vid ohälsa tvingas människan att 

reflektera över lidandet. Genom reflektion kring livssituationen blir människan medveten om 

sitt eget lidande. När den subjektiva kroppen är ur balans förändras människans livssituation. 

Sjukvårdspersonalen bör bemöta människan ur ett helhetsperspektiv för att ta hänsyn till 

människans enskilda livsvärld, med avsikt att finna nya metoder för att människan ska få 

tillgång till livet genom kroppen. För att människan ska få tillgång till livet krävs en förmåga 

att människan själv har reflekterat kring hur kroppen erfars (ibid.).  

 

Livsvärlden kan betonas som världen och hur den erfars av människan. Detta innebär att 

kunna uppmärksamma och få en förståelse för yngre kvinnors vardag av att leva med 

bröstcancer och hur sjukdomen påverkar livsvärlden. Människans upplevelser och 

erfarenheter kan redogöras genom livsvärlden. Sjukvårdspersonal kan ta del av yngre 

kvinnors livsvärld, genom berättelser om hur yngre kvinnor upplever bröstcancer, vilket kan 

komma till användning för att ge bättre stöd. För varje människa erfars livsvärlden unikt men 

samtidigt kan upplevelserna av livsvärlden delas med andra. Bröstcancer kan påverka livet 

och välbefinnandet samt medföra lidande och kroppsliga förändringar för yngre kvinnor med 

sjukdomen. Därför kan det vara viktigt att få ökad kunskap om hur yngre kvinnor upplever 

bröstcancer.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

under första året efter sjukdomsbeskedet.   
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Metod  
Design  

En kvalitativ litteraturstudie som baserades på patografier har använts för att besvara syftet. 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att vid litteraturstudier inhämtas den insamlade datan 

från redan vetenskaplig litteratur. Patografier enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) är en bok som 

är skriven utifrån människans egna upplevelser som kan handla om hälsa, ohälsa, vård och 

lidande. Patografier kan ge en detaljerad beskrivning av människans vardag vilket kan bli en 

användbar metod för insamling av data inför kvalitativ ansats (ibid.). Kvalitativ design valdes 

eftersom syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet. Syftet med kvalitativ design enligt 

Segesten (2012) är att skapa djupare förståelse för personers upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar eller behov i livssituationen. Olsson och Sörensen (2011) skriver att vid 

kvalitativ design kan förståelsen fördjupas via kategorier och modeller som beskriver 

människans livsvärld.  

 

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterierna i studien var att patografierna skulle vara skrivna på svenska och utgivna 

efter 2010, för att undvika felöversättningar samt att få så aktuella data som möjligt. 

Kvinnorna skulle vara under femtio år, ha barn kvar hemma, ha partner och vara 

yrkesverksamma för att få en sammanfattande uppfattning om yngre upplevelser av 

bröstcancern i livsvärlden. Patografierna skulle vara skrivna av kvinnorna själva, för att få 

fram yngre kvinnors egna upplevelser och erfarenheter av att leva med bröstcancer. 

Exklusionskriterier i studien var E-böcker, eftersom materialet önskades att arbeta med 

förhand. Patografier översätta från ett annat språk och ur anhörigperspektiv exkluderades, för 

att undvika misstolkningar.  

 

Libris är databasen som har använts för att finna patografier som svarade på studiens syfte. 

Libris är en katalog för Sveriges bibliotek där sju miljoner titlar finns tillgängliga och 

databasen uppdateras dagligen (Libris, 2017). Vid första sökningen på Libris användes 

sökorden bröstcancer och patografier vilket gav noll träffar. Vid den andra sökningen 

användes sökorden bröstcancer + yngre kvinnor vilket gav en träff och den patografin 

exkluderades eftersom den handlade om både äldre och yngre kvinnor med bröstcancer. Vid 

tredje sökningen användes sökorden bröstcancer och genre biografi vilket resulterade i noll 
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träffar med en avgränsning till språket svenska. Vid fjärde sökningen användes sökordet 

bröstcancer vilket resulterade i 844 träffar. Denna sökning hade både svenska och utländska 

patografier. En avgränsning till språk svenska och nyast först gjordes vilket gav 390 träffar. 

En ytterligare avgränsning i bokform gav 262 träffar. Ännu en sökning gjordes med sökorden 

bröstcancer + biografier, och nyast först och avgränsning till språk svenska vilket gav 

trettiofem träffar. Tjugoen patografier exkluderades eftersom de var utgivna före 2010. Utav 

de fjorton patografier som återstod var fem E- böcker som exkluderades. Två patografier var 

kokböcker utgivna till förmån av Rosa bandet, tre patografier där kvinnorna var äldre och en 

antologi föll bort. Resterande tre patografier uppfyllde kraven för inklusionskriterierna och 

ansågs svara på studiens syfte och valdes ut för analys.  

 

Utvalda patografier  

Bröstresan - 2011  

Ulrika Palmcrantz var 40 år gammal när hennes kamp mot bröstcancern började. Hon var 

journalist, gift och hade tre barn. Hon fick först genomgå bröstbevarande kirurgi och sedan 

kom domen om fler knölar i bröstet, vilket innebar att opera bort hela bröstet. Därefter fick 

hon genomgå en tuff cellgiftsbehandling samt strålning. I sin patografi skriver hon om både 

sorg och glädje och om den tuffa resan under ett år av sitt liv. Trots allt det tråkiga med 

bröstcancer med förlust av både bröst och hår hade hon ändå en livsvilja som var starkare än 

cancern. 

 

Kul med cancer - Hur man tar sig igenom bröstcancer, 2014  

Monika Titor var 41 år gammal när hon får sjukdomen bröstcancer. Hon jobbar som 

journalist, är gift och har två döttrar på fyra och fem år gamla. För att bota sjukdomen 

genomgår hon olika behandlingar och upplever det som en utmaning. Det känns 

överbelastande med både krav från arbetet och familjen i samband med pågående behandling. 

Med sin patografi vill Monika inspirera andra som har fått bröstcancer och hjälpa både 

kvinnorna och deras nära och kära för att på bästa sätt ta sig igenom denna svåra tid.  

 

En hel jävla bok om cancer, 2016 

Charlotta Lindgren var 35 år gammal när hon insjuknade av två olika typer av cancer, 

trippelnegativ bröstcancer och sköldkörtelcancer. Hon jobbar som vårdbiträde, är gift och har 

barn på ett, två och fyra år gamla när det första beskedet om bröstcancer mottas. Sedan kom 
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nästa besked om spridd cancer i sköldkörteln. Charlotta blir gravid sju månader efter avslutad 

mastektomi, cellgiftsbehandling och strålning. Graviditeten ingav både hopp och en rädsla. 

Hon skriver denna patografi för att få en klar bild av allting hon upplevt under den 

omvälvande tiden att leva med bröstcancer.  

 

Dataanalys  

Valda patografier har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys en vetenskaplig metod för att analysera och 

hantera stora mängder data. Syftet vid användning av kvalitativ innehållsanalys är att kunna 

tolka och granska olika texter som exempelvis intervjuer och dagböcker (ibid.). Patografierna 

har analyserats utifrån en induktiv ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det 

två alternativ att utgå från när innehållsanalysen ska granskas vilka består av induktiv och 

deduktiv. Den deduktiva innehållsanalysen innebär att analysen sker utifrån en tidigare 

bearbetad mall, modell eller teori medan i den induktiva innehållsanalysen förutfattade 

uppfattningar försökes undvikas. Analysen enligt Graneheim och Lundman (2004) utgår även 

utifrån manifest eller latent ansats. Manifest ansats ser till det uppenbara och synliga fenomen 

i textmaterialets innehåll medan det latenta ansatsen går på djupet och tolkar texten (ibid.). 

Analysmetoden som har använts i denna studie var inspirerad av Graneheim och Lundman 

(2004) där meningsenheter kondenserades, kodades och kategoriserades. Manifest ansats 

användes vid utförandet av analysen i denna studie. 

 

Patografierna lästes igenom grundligt, sedan valdes meningsenheter ut som svarade på 

studiens syfte enskilt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) består en meningsenhet av en 

mening som är en del av texten. En meningsenhet kan väljas utifrån ord, meningar och 

stycken som har en gemensam betydelse. Meningsenheterna bör vara lagom stora, för små 

eller för stora meningsenheter kan leda till att den viktiga innebörden missas (ibid.). 

Patografierna lästes igenom återigen för att inte missa värdefull data. Meningsenheterna lästes 

igenom tillsammans och sedan kondenserades meningsenheterna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär kondensering att korta ned meningsenheter för att hantera texten 

lättare utan att förlora kärnan (ibid.). Därefter kodades meningsenheterna utifrån 

kondenseringen. Graneheim och Lundman (2004) skriver att kodning görs för att betona 

beskrivningar och tolkningar på en logisk nivå. Koden är en etikett som beskriver innehållet i 

en meningsenhet. Koderna fungerar som ett hjälpmedel för att kunna reflektera kring den nya 
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datan (ibid.). Koderna utifrån meningsenheterna placerades ut. Koder med liknande innebörd 

sammanfördes och bildade olika kategorier. Graneheim och Lundman (2004) skriver att 

kategorier består av olika koder med samma innehåll och enhetlighet vilket är kärnan i en 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Etiska överväganden 

Vid forskning av vetenskapliga studier är det viktigt att ta hänsyn till hur materialet används 

för att det ska anses vara etiskt godkända och granskade. Detta för att undvika att forskningen 

utsätter människan till fysiska och psykiska skador. I forskningsarbetet bör människans 

integritet och privatliv respekteras (Olsson & Sörensen, 2011). World Medical Assosiation 

[WMA] (2013) skriver att forskning enligt Helsingforsdeklarationen bör gynna deltagarna och 

användas med respekt och rättvist. Datainsamling till studien baserades på patografier som är 

skrivna av yngre kvinnor själva. Kvinnorna till de utvalda patografierna har själva valt att 

publicera patografierna till allmänheten och därmed gett sitt godkännande till att andra får 

använda sig utav informationen. Datamaterialet i den här studien har analyserats textnära för 

att minska risk för integritetskränkning av yngre kvinnor.  

Resultat 
Utifrån analysen av patografierna framkom fyra kategorier: Rädsla och oro inför döden, Att 

känna kroppsliga förändringar, Upplevelsen av stöd från omgivningen och Att känna tilltro 

och kampvilja för framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Beskrivning av fyra kategorier 
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Rädsla och oro inför döden 

Innan beskedet om bröstcancer levde kvinnorna ett vanligt liv, men sjukdomen omvandlade 

tillvaron till daglig rädsla, oro och ångest. Beskedet om bröstcancer upplevdes som att hela 

världen stannade upp och sjukdomen kopplades direkt till döden. Paniken att ha fått 

bröstcancer grep tag i kvinnorna och tanken på att dö ung upplevdes hemskt. Kvinnorna 

upplevde sig oförberedda att ha fått bröstcancer mitt i livet, rädda för att mista sina liv och 

dagarna upplevdes vara räknade. Sjukdomen var inte något kvinnorna hade valt själva utan 

bröstcancern klampade in utan att knacka på. Kvinnorna var rädda för att dö från sina nära 

och kära och skräck att kanske behöva lämna barnen som fortfarande behövde sin mor. En 

ständig rädsla om att inte få uppfylla sina drömmar uppkom ofta, då kvinnorna hade drömmar 

om att få se barnen växa upp, att få resa, att bli mormor och att få genomföra alla sina planer 

inför livet. Drömmar om framtiden upplevdes långt borta då tillvaron tagits över av döden. 

Kvinnorna upplevde sig friska och kunde inte uppfatta att något otäckt befann sig i kroppen, 

om inget gjordes kunde kvinnorna dö. Därför insåg också kvinnorna allvaret i att sjukdomen 

faktiskt var verklig (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011 & Titor, 2014).  

 

”Lungor fyllda av rädsla, Det var hemskt. Jag fick ont i kroppen och min 

egna dödsångest var förlamande” (Lindgren, 2016, s. 45). 

 

Rädslan och oron inför döden beskrevs av kvinnorna som att ha fått känna på vad verklig 

rädsla egentligen innebär. På grund av ständig dödsångest spelade ofta kvinnorna upp sin 

begravningsfilm i huvudet. Kvinnorna upplevde sjukdomen förlamande och önskade ingen 

annan den hemska sjukdomen.  Kvinnorna ställde sig ofta frågan varför just dem fått 

sjukdomen. Nätterna upplevdes fasansfulla då alla tankar om döden började spöka i huvudet. 

Kvinnorna levde med en daglig rädsla och oro, att cancern spridit sig överallt i kroppen och 

döden upplevdes allt närmare. Kvinnorna försökte på olika sätt mota bort rädslan och oron 

inför döden för att inte låta känslorna kring sjukdomen ta över. (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 

2011 & Titor, 2014). En rädsla och oro upplevdes även av en kvinna inför operationen, vilket 

upplevdes skrämmande och som en möjlighet att inte vakna igen (Palmcrantz, 2011). Många 

gånger uppkom oroande upplevelser av att behöva berätta för omgivningen om sin dödliga 

sjukdom (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011 & Titor, 2014).  
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”Jag lever med daglig skräck att bli sjuk igen. Nätterna kan vara fulla av 

troll och demoner. Varje liten krämpa växer i min fantasi och blir till 

metastaser som äter upp mig” (Lindgren, 2016, s. 164). 

 

Att känna kroppsliga förändringar 

Kvinnorna upplevde kroppsliga förändringar under tiden att ha fått leva med sjukdomen 

bröstcancer. Kroppsliga förändringar påverkade  kvinnorna psykiskt på grund av förändringar 

av utseendet. Till följd av cytostatikabehandlingen upplevdes håravfall vara en utmärkande 

förändring av kroppen. Håravfall upplevdes mycket obehagligt av kvinnorna, därför använde 

kvinnorna peruk och sjal för att dölja håravfallet (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 

2014). För en kvinna upplevdes det som en chock varje gång kvinnan såg sig utan hår i 

spegeln. Kvinnan ansåg att huvudet utan hår såg bedrövligt ut. Kvinnan beskrev även att vara 

tvungen att ta sömntabletter för första gången i sitt liv för att inte ligga vaken med ångest av 

tanken på cytostatika och håravfall (Palmcrantz, 2011). En annan kvinna upplevde en äcklig 

känsla vid borstning av håret, eftersom mer hår kom med i borsten för varje gång kvinnan 

borstade genom håret (Titor, 2014). En känsla av sorg och frustration till följd av håravfallet 

tvingade kvinnorna att raka av håret istället. Kvinnorna kände sig nakna utan huvudbonad, 

därför täcktes huvudet för omgivningen. Förlust av håret upplevdes hos kvinnorna som att ha 

förlorat sin kvinnlighet (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014). 

 

”Jag har glömt att ta på mig peruken! Jag har gått av bussen, pratat med 

folk och köat till toaletten, utan peruk! Med bara centimeterlång stubb på 

huvudet. Det känns ungefär som att ha gått hemifrån utan byxor” (Titor, 

2014, s. 34). 

 

Operationen av bröstet upplevdes hos kvinnorna obehagligt och som förlust av en viktig del 

av kroppen. Kvinnorna upplevde operationen av bröstet som en sorg och förlust av sin 

identitet trots en nödvändighet att genomgå för överlevnaden. Efter operationen upplevdes 

svårigheter att visa sig inför allmänheten exempelvis vid badet med ett bröst mindre 

(Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014). Två kvinnor upplevde obehag med att ha 

påsar och slangar hängandes runt sig till följd av operation, därför var kvinnorna noga med att 

dölja dessa med stora kläder inför andra (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011).  
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”Nu har jag ett bröst på ena sidan och platt och urkarvad på den andra. 

Mina behåar sitter snett. Mina sommarklänningar hänger. Kroppen känns 

snett. Jag ser konstig ut.” (Lindgren, 2016, s. 141). 

 

I samband med biverkningar av cytostatikabehandling upplevde  kvinnorna även trötthet, 

illamående och aptitlöshet. Tröttheten upplevdes ofta som en begränsning i vardagen vilket 

påverkade relationen till familjen samt vänner, då kvinnorna orkade inte umgås med sina nära 

och kära (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014). En kvinna beskrev en känsla av 

isolering eftersom orken inte fanns att träffa sina vänner (Lindgren, 2016). Trots tröttheten 

försökte kvinnorna ofta att leva upp till modersrollen, hustrurollen och yrkesrollen som 

tidigare. Försöken var ett sätt att minska inverkan av sjukdomens påverkan på familjen och 

yrkeslivet. Kvinnorna upplevde ofta att behöva omprioritera, anpassa sig och ändra på sina 

rutiner i vardagen på grund av tröttheten. Tröttheten tvingade kvinnorna att ständigt ta flera 

vilopauser under dagen för att ha ork till vanliga vardagssysslor som att hämta barnen på 

dagis och handla. Många gånger fick kvinnorna en upplevelse av att kroppen är ur balans och 

en känsla av att vara i en gammal kvinnas kropp (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 

2014).  

  

”Det känns skumt att veta i förväg när man kommer att vara sjuk, men så 

är det att få cytostatikabehandling var tredje vecka. Efter varje 

behandling mår jag illa och sover bort fem dagar. Då är jag sjukskriven” 

(Titor, 2014, s. 12). 

 

Biverkningarna av behandlingarna påverkade även sexlusten genom att kvinnorna 

fick en förändrad samt minskad sexlust. Tanken på att hamna i tidigt klimakterium i 

ung ålder upplevdes som en sorg (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014).  

 

Upplevelsen av stöd från omgivningen 

Under tiden kvinnorna levde med sjukdomen bröstcancer fick kvinnorna uppleva både 

positivt och negativt stöd från omgivningen. Kvinnorna hade svårt för att acceptera behovet 

av stöd från omgivningen, vilket var ett sätt att dölja sin sårbarhet och att inte belasta andra 

(Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014). En kvinna upplevde sig vara misslyckad av 

att behöva andras stöd (Lindgren, 2016). Stöd från omgivningen accepterades när kvinnorna 
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insåg att stödet faktiskt gav styrka och förmåga att lättare ta sig genom sjukdomsförloppet. 

Kvinnorna kände sig trygga, lugnare och inte lika ensamma i sin situation när omgivningen 

fanns till hands. Gåvor och gester uppskattades enormt och fick kvinnorna att känna 

tacksamhet gentemot omgivningen. Kvinnorna kände inte igen sig själva till följd av 

sjukdomen, därför upplevdes det viktigt att få känna samhörighet med omgivningen och ett 

ständigt sökande efter sammanhang förekom för att inte hamna utanför. Stödet från familj, 

vänner, och stödgrupper upplevdes därför avsevärt viktigt, eftersom kvinnorna fick 

möjligheten att uttrycka sin sorg och blev bekräftade i sitt lidande. Det var viktigt för  

kvinnorna att ha partnern vid sin sida under sjukdomsförloppet, var tillgänglig vid 

upphämtningen av barnen på förskola eller när partnern kunde följa med på sjukhusbesöken. 

Under behandlingarna blev kvinnorna väldigt känslosamma, därför var omgivningens stöd 

extra viktig. Även känslomässiga stödet från sjukvårdspersonal uppskattades mycket, när  

kvinnorna blev sedda, hörda, fick tröst och omsorg. Det upplevdes viktigt att få vara sig själva 

och öppenhet från sjukvårdspersonalen ökade förtroendet hos kvinnorna som fick prata ut om 

sina bekymmer. Kvinnorna upplevde att sjukvårdspersonalen hade den kunskap som krävdes 

för att rädda kvinnornas liv och upplevdes därför vara ett viktigt stöd under 

sjukdomsförloppet (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014).    

”Peter kommer, han är ett stycke trygghet som kommer och sätter sig på 

min sängkant och luktar gott. Jag klamrar mig fast vid honom som vid en 

flytboj” (Palmcrantz, 2011, s. 35).  

 

Många gånger kände kvinnorna sig ensamma och oförstådda av omgivningen eftersom 

kvinnorna inte fått tillräckligt med stöd. Kvinnorna upplevde att andra som inte genomgått 

bröstcancer inte heller kan förstå upplevelsen av att leva med sjukdomen och därför stod inte 

ut med alla goda råd. Vid flera tillfällen i mötet med sjukvårdspersonalen saknade kvinnorna 

stödet. Det förekom att kvinnorna upplevde sig som patient då kvinnorna blev vårdade fysiskt 

men inte psykiskt. (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 2014). En kvinna kände sig som 

ett extrajobb vid ett tillfälle, då kuratorn inte gav känslomässigt stöd (Lindgren, 2016). En 

annan kvinna upplevde att stödet från sjukvårdspersonal var opersonligt, eftersom mötet var 

kortvarigt när patienterna fick snabbt gå in och ut och kvinnans psykiska behov bortsågs 

(Titor, 2014).  
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”Jag hörde inget som hjälpte mig. Jag hörde hur hon trodde att jag skulle 

dö. Det blev inte sagt så mycket mer. “Jag ringer dig den 6:e januari då 

jag börjar jobba igen för att höra hur du mår” avslutade hon med. Men 

det var ju nu jag behövde stöd. Det var den 21:a december och mina 

tankar tog inte jullov” (Lindgren, 2016, s. 79). 

 

Att känna tilltro och kampvilja för framtiden   

Trots att livet till följd av sjukdomsbeskedet bröstcancer upplevdes omtumlande, fann 

kvinnorna en mening med livet och kampvilja för framtiden. Till en början upplevde 

kvinnorna att ha fått bröstcancer var slutet på livet och att känna livslust igen var näst intill 

omöjligt. Kvinnorna upplevde ett val genom att kämpa och besegra sjukdomen eller låta 

sjukdomen beröra hela livet och befinna sig i hopplöshet. Kvinnorna upplevde att acceptera 

sjukdomen var enda utvägen att kunna bearbeta sorgen och gå vidare i livet. Bröstcancern 

upplevdes inte längre vara slutet på livsresan trots att sjukdomen vände upp och ned på livet. 

Kvinnorna försökte se positivt på sjukdomen eftersom inställningen upplevdes ha stor 

betydelse och gav styrka att kunna kämpa för sin överlevnad. Kvinnorna hade inte tänkt ge 

med sig utan en strid för sin existens och hade som mål att övervinna bröstcancern. Kärleken 

till själva livet väcktes hos kvinnorna och viljan att överleva var stark och de började därför 

kämpa, försökte vara glada och njuta av livet som var här och nu. Längtan tillbaka till gamla 

livet upplevdes ofta som en drivkraft av kvinnorna vilket stärkte viljan att överleva för att 

återgå till vanliga livet med barnen och partnern (Lindgren, 2016, Palmcrantz, 2011, Titor, 

2014).  

 

”Bilden visade en ung, blek och hårlös tjej men med en beslutsam livslust i ögonen” 

(Lindgren, 2016, s. 65). 

 

Trots att kvinnorna var enade om att behandlingarna var känslomässigt samt fysiskt 

påfrestande upplevdes livet lika övertygande värt att kämpa för. Kvinnorna hade en vilja att 

genomgå all form av nödvändig behandling för att bli friska. Behandlingarna upplevdes öka 

chansen till överlevnad vilket gav hopp och en glädje till att få fortsätta leva. Sjukdomen 

bröstcancer bidrog till att kvinnorna upplevde en vilja att leva mer hälsosamt och därför 

ändrade livsstil genom att börja motionera och ändra på sina matvanor. Till följd av 

sjukdomen upplevde kvinnorna att ha fått förutsättningar att se livet med nya ögon, därför 
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värdesattes relationer och livet mer, livet upplevdes ha fått annan mening (Lindgren, 2016, 

Palmcrantz, 2011, Titor, 2014).  

 

”Det finns absolut inget alternativ. Jag ska leva! Om det så måste vara 

utan vare sig bröst eller hår” (Palmcrantz, 2011, s. 60). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  
Val av kvalitativ ansats ses som en fördel när syftet var att beskriva yngre kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet. Metoden är 

enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) en lämplig design för att beskriva, 

förklara och fördjupa förståelsen i människans upplevelser och uppfattningar som studeras 

under en specifik situation. En fördel med att använda kvalitativ ansats är att data om 

människans upplevelser samlas och innehållet omfattar människans egna ord eller tal (ibid.). 

En annan fördel med kvalitativ ansats enligt Henricsson och Billhult (2017) är att resultatet 

varken är rätt eller fel, då det baseras på människans egna upplevelser. En kvantitativ design 

var uteslutet eftersom syftet var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet. Olsson och Sörensen (2011) skriver att 

metoden inriktas på objektiva och statistiska svar istället för djupa forskningsfrågor (ibid.). En 

empirisk studie hade kunnat vara en lämplig metod men valdes inte då det avråddes från 

institutionen. Även Olsson och Sörensen (2011) skriver att studenterna inte bör störa Hälso-

sjukvården. 

  

För att kunna besvara studiens syfte ansågs metoden baserad på patografier vara ett bra val 

eftersom patografier är skrivna av personerna själva och innehåller data om personernas 

upplevelser. Det tycktes vara en fördel att ha patografier som kvalitativ metod eftersom 

patografier är baserade på verkliga händelser och kunde därför ge en djupare insikt av 

människans upplevelser. En fördel med patografier enligt Olsson och Sörensen (2011) är att 

innehållet redan är utarbetad och inkluderar läsaren i berättelsen. Patografier utgivna av 

författare har önskemål att få dela med sig av sina upplevelser för att kunna hjälpa andra som 

befinner sig i samma situation. Patografier är om människans berättelser som återger 

livsberättelser eller en begränsad period av människans liv (ibid.). En annan fördel med att 
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använda patografier som insamlingsdata enligt Dahlberg (1997) är innehållet av detaljrika 

livsbeskrivningar som beskriver människors upplevelser av hälsa och ohälsa i vetenskapligt 

syfte (ibid.). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är patografiers nackdel till skillnad från 

intervjuer att vid eventuella oklarheter kan följdfrågor inte ställas (ibid.). En annan nackdel 

enligt Dahlberg (1997) är att patografier kan innehålla mycket data som ofta inte är relevant 

till studiens syfte (ibid.).  

 

Libris tycktes vara en bra databas för att finna patografier, även Karlsson (2012) skriver att 

databasen är den innehållsrikaste katalogen vad gäller att hitta böcker och avhandlingar i 

Sverige (ibid.). Sökningarna på Libris gav antingen för få eller inga träffar eller för många 

träffar. Därför blev det problematiskt att få fram patografier som svarade på syftet vid 

sökningarna, vilket medförde till flera sökningar med olika sökord.  

 

Inklusionskriterierna bidrog till en sammanfattande uppfattning om yngre kvinnors 

upplevelser under liknande livsförhållanden, att leva med bröstcancer under första året. Vilket 

ansågs vara betydelsefullt då en bredare bild skapades om hur yngre kvinnor upplevde 

livsvärlden till följd av bröstcancern.  En inklusionskriterie var att yngre kvinnor själva skrivit 

patografierna vilket var en fördel eftersom en förståelse skapades angående bröstcancer och 

dess påverkan på livsvärlden. Detta bidrog till ökad trovärdighet i resultatet i och med att 

yngre kvinnor själva beskriver upplevelserna av att leva med sjukdomen bröstcancer. Ett 

annat inklusionskriterie var patografier skrivna på svenska som underlättade att förstå 

upplevelserna då texten inte behövde översättas och därmed minskade risken för 

misstolkningar av upplevelserna. Fördel med patografier skrivna på svenska är att resultatet i 

kvalitativ ansats kan komma till användning för att förbättra omvårdnaden inom den svenska 

sjukvården. Fler patografier hade kunnat analyseras men utvalda patografier uppfyllde 

inklusionskriterierna och innehållet var omfattande till att uppnå studiens resultat. 

Patografierna skulle vara utgivna efter 2010 för att få så aktuella fakta, eftersom sjukvården är 

i ständig utvecklig samt att allt fler yngre kvinnor får bröstcancer. Denna avgränsning styrker 

resultatets tillämplighet eftersom den kan vara användbar inom sjukvården. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) har tillämplighet betydelse i forskning eftersom det ökar trovärdighet i 

resultatet. När liknande kännetecken av samma fenomen redogörs i resultatet kan det anses 

vara trovärdigt (ibid.).  
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För att analysera det insamlade datamaterialet användes Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av en kvalitativ innehållsanalys, eftersom stegen i analysprocessen var tydligt 

beskrivet och tillvägagångssättet var lätt att förstå. Manifest innehållsanalys valdes för att 

undvika tolkningar av datan vilket är viktigt för att hålla sig textnära och inte blanda in egen 

förförståelse. Graneheim och Lundman (2004) styrker med att det är viktigt att hålla sin 

förförståelse på avstånd men samtidigt är det omöjligt att hindra att resultatet påverkas av 

förförståelsen (ibid.). Inför analysen lästes patografierna flera gånger, meningsenheter valdes 

ut enskilt och fördes över till ett dokument. Det var både lätt och svårt att ta ut 

meningsenheter. Svårigheter uppkom i att ta ut vissa meningsenheter eftersom de innehöll 

flera olika upplevelser och var för långa. En diskussion förekom gällande meningsenheterna 

och efter ett gemensamt beslut delades meningsenheterna upp för att särskilja olika 

upplevelser vilket ansågs vara en fördel. Henricson (2012) menar på att diskussion och 

jämförelse av meningsenheter ökar trovärdigheten i analysen. Kondensering och kodning av 

meningsenheterna gjordes tillsammans vilket var en fördel då dessa kunde diskuteras. 

Kondensering av meningsenheter genomfördes utan svårigheter, dock uppstod svårigheter vid 

kodning eftersom det var svårt att hålla sig textnära i analysen samt komma fram till den rätta 

koden. För att behålla kärnan i meningsenheterna var det nödvändigt med en viss tolkning i 

koden. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är vanligt förekommande med latenta 

budskap vid en manifest analys, det vill säga en viss grad av tolkning, vilket också är 

godtagbar för att inte misstolka koden i meningsenheten (ibid.). Det upplevdes svårt att 

placera koderna under rätt kategori vilket löstes genom att meningsenheterna lästes om i sitt 

sammanhang för att inte misstolka upplevelsen. Det var en fördel att arbeta tillsammans och 

kunna diskutera koderna under analysen vilket ansågs öka trovärdigheten i kategoriseringen 

och därmed undveks att koderna hamnade i fel kategori. Graneheim och Lundman (2004) 

skriver att koderna inte ska passa in i mer än en kategori och ingen data får falla mellan olika 

kategorier. Det är vanligt att svårigheter kan uppstå att urskilja människans upplevelser 

eftersom upplevelserna är sammanflätade och kan därmed passa in i flera kategorier (ibid.). 

Det var svårt att komma fram till rätt namn på kategorierna och därför fördes en diskussion 

kring kategorisering. För att få fram tydliga rubriker på kategorierna krävdes en hel del arbete 

av koderna och därför fick koderna arbetas mycket med och kategorinamnen fick bytas ett 

flertal gånger. Även citat som använts kan ses som en fördel då trovärdigheten kan öka vilket 

även styrks av Dahlborg- Lyckhage (2012).  
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Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet. Resultatet lyfter fram att sjukdomen 

bröstcancer medförde att yngre kvinnor kände rädsla och oro inför döden, kroppsliga 

förändringar, betydelsen av stöd från omgivningen och tilltro och kampvilja för framtiden. 

 

Föreliggande resultat visade att yngre kvinnor kopplade sjukdomsbeskedet direkt till döden 

och levde med en daglig rädsla och oro. Rädsla och oro för att dö som ung, lämna sina 

anhöriga och inte få utföra sina livsplaner. Sjukdomen bröstcancer väckte existentiella frågor 

som saknade givna svar. Liknande har även beskrivits av Ashing-Giwa et al. (2004) som 

menar att yngre kvinnor blir medvetna om sin dödlighet och därför är rädda att dö. Rädslan 

och oron kan uppkomma vid tankarna om att vara i ett långvarigt lidande av sjukdomens 

konsekvenser samt att förlora sin självständighet och bli beroende av omgivningen. Tanken 

att vara i ett långvarigt lidande kan skapa negativa känslor och påverka yngre kvinnors 

livskvalité. Shaha och Bauer (2009) skriver att känslomässiga reaktioner som rädsla och oro 

är naturligt när yngre kvinnor får en livshotande sjukdom som bröstcancer. Sjukdomen ställer 

ofta yngre kvinnor i en existentiell dimension, medför existentiella rädslor och oro om att inte 

få finnas kvar för sina nära och kära. Även upplevelser av obesvarade existentiella frågor är 

vanligt hos yngre kvinnor eftersom kvinnorna försöker se en mening med att ha fått 

sjukdomen. Fitch et al. (2008) skriver att yngre kvinnor har svårigheter att se framåt eftersom 

sjukdomen skapar en osäkerhet om hur livet kan komma att se ut för sig själva och sina 

familjer (ibid.). Shaha och Bauer-Wu (2009) skriver att det är viktigt för yngre kvinnor att ha 

uppnått något betydelsefullt i livet innan kvinnorna dör därför känner de sig inte redo att dö. 

Resultatet visade även att yngre kvinnor upplevde en ständig rädsla och oro för att framföra 

sin dödliga sjukdom för sina nära och kära. Anledningen enligt Yoo et al. (2017) är att slippa 

den ständiga påminnelsen av att vara en cancerpatient och att yngre kvinnor vill på så vis 

bibehålla självständighet. Liknande skriver Thewes et al. (2003) att yngre kvinnor undanhåller 

sjukdomsbeskedet för att inte behandlas som en cancerpatient vilket skulle innebära att 

kvinnorna behandlas annorlunda av omgivningen.  

 

Resultat visade att beskedet om bröstcancer medförde ett inre känslomässigt kaos och vände 

upp och ned på yngre kvinnors tillvaro. Fisher och O´Conner (2012) och Reidy och Denieffe 

(2014) styrker resultatet med att känslomässiga upplevelser är helt naturligt hos yngre kvinnor 
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eftersom sjukdomen är oväntad och beskedet om bröstcancer är oftast relaterad till äldre 

kvinnor. Även Dahlberg et al. (2003) påtalar att en händelse har mer eller mindre en påverkan 

på människans livsvärld. Upplevelser av livets händelser skiljer sig beroende på vem den 

berörda personen är (ibid.).  

 

I resultatet framkom även att yngre kvinnor upplevde kroppsliga förändringar efter 

genomgående behandlingarna. En utmärkande kroppsförändring var håravfall som yngre 

kvinnor upplevde obehagligt, frustrerande och sorgligt.  Raque-Bogdan et al. (2015) och Yoo 

et al. (2017) styrker resultatet med att tappa hår i samband med behandlingarna även upplevs 

som en förlust av sin identitet som kvinna. Yoo et al (2017) skriver vidare att många yngre 

kvinnor har en känsla av att vilja dölja håravfallet på grund av andras reaktioner och därför 

använder peruk. Avis, Crawford och Manuel (2004) skriver även att yngre kvinnor uppger att 

håravfallet är eländigare än att få bröstet bortopererat eftersom att ha bröstcancer blir en 

ständig påminnelse (ibid.). Resultatet visade även att förlust av bröst var en annan utmärkande 

kroppslig förändring hos yngre kvinnor som upplevdes sorgligt. Reidy och Denieffe (2014) 

och Gould, Grassau, Manthome, Gray och Fitch (2006) styrker resultatet med att vanligtvis 

upplever yngre kvinnor en förändrad kroppsuppfattning och obehag till följd av kirurgisk 

behandling. Yngre kvinnor sörjer förlust av bröst och känner inte igen sig själva varken 

fysiskt eller psykiskt. Vidare skriver Karaöz, Aksu och Küçük (2010) att yngre kvinnor efter 

kirurgisk behandling upplever missnöje med kroppen eftersom förlust av bröstet innebär 

förlorad kvinnlighet, fertilitet, attraktivitet, och sexualitet. Elmir et al.(2010) och Corney, 

Puthussery och Swinglehurst (2014) menar att yngre kvinnor upplever rädsla och oro för att 

bli avvisad och upplevas mindre attraktiva av sin partner efter kirurgisk behandling. Även 

Dahlberg et al. (2003) framhäver att människan förlorar förmågan och tillgången till livet 

samt världen vid förlust av en viktig kroppsdel. Kroppsliga förändringar innebär att lära sig att 

handskas med förändringen eftersom livsvärlden är människans verklighet som inte går att 

förneka (ibid.). I resultatet framkommer även att yngre kvinnor upplevde andra biverkningar 

efter att ha genomgått cytostatikabehandling som var bland annat trötthet, illamående och 

minskad sexlust. Resultatet bekräftas även av Raque-Bogdan et al. (2015) och Ress (2017) att 

cytostatikabehandling medför en väsentlig trötthet som påverkar yngre kvinnors vardag. 

Tröttheten medför att kroppen sviker och yngre kvinnor känner sig svaga och gamla. 

Liknande skriver Walsh, Manuel och Avis (2005) att tröttheten medför att yngre kvinnor är 

mer frånvarande vilket gör dem oförmögna att spendera tid med familjen (ibid.). I 

föreliggande resultat framkom även att yngre kvinnor upplevde sexuella problem till följd av 
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behandlingarna. Knofb (2008) och Karaöz, Aksu och Küçük (2010) styrker resultatet med att 

yngre kvinnor upplever minskad sexlust på grund av torrhet i underlivet som i sin tur medför 

svårigheter för beröring samt att utföra ett samlag.  

 

Resultatet visade även att stöd var en viktig och betydande del i yngre kvinnors liv under 

första året med bröstcancer. Stöd från familj, vänner, sjukvårdspersonal och stödgrupper 

bidrog till att yngre kvinnor fann kraft under sjukdomsprocessen. Walsh, Manuel och Avis 

(2005) styrker resultatet med att yngre kvinnor uppskattar stödet från omgivningen speciellt 

från partnern. Eftersom stöd från partnern ger en trygghet och bekräftelse på sin kärlek. Även 

Gorman, Usita, Madlensky och Pierce (2011) skriver att när yngre kvinnor blir sedda och 

hörda av sjukvårdspersonalen inges tillit då kvinnorna bekräftas i sitt lidande. Pedersen, Hack, 

McClement och Taylor-Brown (2014) skriver att yngre kvinnor upplever ett behov av stöd 

under behandlingstiden vilket beror på att kvinnorna är känslomässigt lidande och vet inte 

vem de ska vända sig till för att få stöd (ibid.). I resultatet framkom också att yngre kvinnor 

upplevde stödet negativt eftersom behovet av känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen 

inte blev tillgodosett. Gould et al. (2006) och Pedersen et al. (2014) bekräftar resultatet att 

stödet från sjukvårdspersonalen upplevs ofta bristfälligt och otillfredsställande eftersom 

hanterandet av psykiska besvär bortses. Anledningen kan vara att yngre kvinnor får vård av 

olika sjukvårdspersonal, vilka är otillgängliga på grund av tidsbrist. Även Corney, Puthussery 

och Swinglehurst (2014) skriver att yngre kvinnor upplever att sjukvårdspersonalen endast 

fokuserar på att behandla sjukdomen, däremot bortses känslomässiga aspekter om sjukdomens 

inverkan på yngre kvinnor. Enligt Thewes et al. (2004) finns därför en önskan om en mer 

holistisk vård som inkluderar fysiska, psykiska, sociala och sexuella aspekter. Anledningen 

till bristfälligt stöd enligt Lee et al. (2011) är att sjukvårdspersonal saknar kunskap gällande 

yngre kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer, därför är det viktigt med ökad 

kunskap om yngre kvinnor som lever med sjukdomen. Enligt Dahlberg et al. (2003) är syftet 

med vårdandet att lindra eller förhindra lidande och skapa möjligheter till välbefinnande. 

Sjukvårdspersonal har som ansvar att bemöta och minska människans lidande genom en 

professionell förhållningsätt, vilket innebär att se människan bakom sjukdomen och vara 

lyhörd samt se till människans unika behov. Även Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

skriver att sjukvårdspersonal har ett ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidandet genom respekt med lika vård för alla människor (ibid.).  
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Föreliggande resultat visade att under tiden yngre kvinnor levde med bröstcancer hade tilltro 

och kampvilja inför framtiden. Yngre kvinnor upplevde en beslutsamhet att besegra 

sjukdomen och inte låta bröstcancern ta över makten i kvinnornas tillvaro. Ashing-Gawa 

(2004) bekräftar resultatet med att hoppet om framtiden innebär en kraft att hitta meningen 

med livet och övervinna sjukdomen. Lee et al. (2011) och Ashing-Giwa (2004) skriver att 

anledningen till att yngre kvinnor kämpar för sin överlevnad är att minska risken att behöva 

lämna sina nära och kära efter sig. Många yngre kvinnor upplever sjukdomen som en 

vändpunkt i livet och uppskattar och ser livet med nya ögon. I resultatet framkom också att 

yngre kvinnor hade en vilja att genomgå all form av behandling så fort som möjligt för att 

säkerställa sin framtid. Lee et al. (2011) och Almeida et al. (2015) styrker resultatet med att 

många yngre kvinnor genomgår aggressiva behandlingar omedelbart för att uppnå bot av 

sjukdomen. Resultatet visade också att yngre kvinnor upplevde att sjukdomen bidrog till 

positiva förändringar som starkare relationer till andra, nya livsmål och ökad medvetenhet av 

att vara hälsosam. Antoine, Vanlemmens, Fournier, Trocmé & Christophe (2013) styrker 

resultatet med att en förändrad livsstil kan bero på rädslan för att få ett nytt återfall. Därför 

försöker yngre kvinnor att bättre ta hand om sig själva samt leva hälsosamt. Även Avis, 

Crawford & Manuel (2004) skriver att yngre kvinnor som lever med bröstcancer får en ökad 

medvetenhet om hälsa och prioriterar därför annorlunda. Yngre kvinnor tar sig mer tid för 

sina fysiska såväl som psykiska behov. Dahlberg et al. (2003) skriver för att uppleva hälsa och 

känna sig som en hel människa innebär att känna högaktning för sitt liv samt för sig själv.  

 

Slutsats  
Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 

under första året efter sjukdomsbeskedet. Bröstcancer påverkade yngre kvinnor fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt som medförde till olika känslomässiga upplevelser. 

Sjukdomen medförde att yngre kvinnor levde med rädsla och oro som uttrycktes tydligt i att 

dö ung samt att lämna sina nära och kära. Kroppsliga förändringar var mest utmärkande under 

tiden att leva med bröstcancer. Trots att bröstcancer förändrande yngre kvinnors livsvärld 

fann kvinnorna styrka att bekämpa sjukdomen med stöd av familjen, vänner, stödgrupper och 

sjukvårdspersonal. Stödet från omgivningen var betydelsefullt eftersom det hjälpte yngre 

kvinnor att på bästa sätt handskas med och ta sig igenom sjukdomsförloppet. Familjen 

betydde mycket för yngre kvinnor då det skapades en stark vilja att bekämpa sjukdomen för 

att finnas kvar för barnen och partnern. Yngre kvinnor upplevde att leva med bröstcancer 
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under första året efter sjukdomsbeskedet hade förändrat livsvärlden. Yngre kvinnor upplevde 

sjukdomen som en ny värld då det medförde utmaningar som de aldrig tidigare hade upplevt. 

För att kunna förstå yngre kvinnors förändrade livsvärld krävs att sjukvårdspersonal har ett 

holistiskt synsätt för att kunna utforma en personcentrerad vård. Studiens resultat visade på att 

yngre kvinnor upplevde brister från sjukvårdspersonal gällande att se hela människan och 

upplevelserna av sjukdomen. Då är det viktigt för sjukvårdspersonal att lyfta fram och 

diskutera ämnet för att förbättra vården för denna patientgrupp.  

 

Den här studien kan bidra till ökad kunskap och förståelse om yngre kvinnors upplevelser av 

en förändrad livsvärld till följd av bröstcancer under första året efter sjukdomsbeskedet. 

Kunskapen kan användas av sjukvårdspersonal för att lättare kunna identifiera och möta upp 

yngre kvinnors behov. Det är viktigt att yngre kvinnor som lever med bröstcancer under första 

året efter sjukdomsbeskedet uppmärksammas för att ge bättre stöd och främja välbefinnande 

genom personcentrerad vård. Förslag till vidare studier är att mer forskning kring ämnet görs 

för att kunna lyfta fram yngre kvinnors behov av att leva med bröstcancer, detta även för att 

kunna tillämpa personcentrerad vård genom ökad kunskap hos sjukvårdspersonal.  

 

Självständighet 
Arbetet har skrivits gemensamt av Ghulamali, F. & Kadir Zada, S. Under hela arbetets gång 

har samarbetet fungerat bra. Inledning, bakgrund, metod, resultat, metoddiskussion, 

resultatdiskussion och slutsats har skrivits tillsammans. Patografierna söktes tillsammans och 

lästes ett flertal gånger enskilt. Meningsenheterna valdes ut var för sig och sedan gemensamt 

diskuterade om meningsenheterna var relevanta och svarade på syftet i studien. Skrivning av 

arbetet på datorn turades om. 
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Bilaga 1. Innehållsanalys 

Meningsenheter
  

Kondensering  Kod  Kategori  

”Lungor fyllda av 

rädsla, Det var hemskt. 

Jag fick ont i kroppen 

och min egna 

dödsångest var 

förlamande”(Lindgren, 

2016, s. 45). 

Lungor fyllda av 

rädsla. Fick ont i 

kroppen av 

dödsångest som 

var förlamande.     

Dödsångest. Rädsla och oro inför 

döden 

”I handfatet såg det ut 

som om jag hade flått 

en mindre hare. Men 

haren var bara hår från 

en cancerpatient. Det 

blev så tydligt nu 

(Lindgren, 2016, s. 41). 

Såg ut som om 

jag hade flått en 

mindre hare. Men 

haren var hår från 

en cancerpatient. 

Blev så tydligt. 

Haren var hår från 

en cancerpatient. 

Att känna kroppsliga 

förändringar  

”Jag är beredd att 

krama psykologen. Det 

här var det bästa jag 

har hört, men får man 

krama psykologer?” 

(Titor, 2014, s. 15) 

 

Beredd att krama 

psykologen. 

Bästa jag har hört.

Beredd att krama 

psykologen. 

 

Upplevelsen av stöd 

från omgivningen 

”Det finns absolut inget 

alternativ. Jag ska 

leva! om det så måste 

vara utan vare sig bröst 

eller hår” (Palmcrantz, 

2011, s. 60). 

Finns inget 

alternativ. Jag ska 

leva! Om det 

måste vara utan 

vare sig bröst 

eller hår. 

Jag ska leva!  Att känna tilltro och 

kampvilja för 

framtiden  

 


