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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Den främsta 
behandlingsmetoden är mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet eller hela 
bröstet opereras bort. Strålbehandling, cytostatikabehandling och/eller hormonell behandling 
ges ofta efter en mastektomi i syftet att minska risken för återfall och är kända för att orsaka 
en rad biverkningar som sänker livskvaliteten. Kvinnor som får en cancerdiagnos får ett 
psykiskt trauma som utlöser krisreaktioner och därav upplever lidande som påverkar deras 
livskvalité och välmående negativt. Som sjuksköterska är det viktigt att sträva efter att förstå 
den unika, lidande människans perspektiv och sätta sig in i individens livssituation för att 
kunna ge personcentrerad omvårdnad och ett gott bemötande.  
Syfte: Syftet med studien är att belysa upplevelser av lidande hos kvinnor med bröstcancer. 
Metod: Studien genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll enligt 
Graneheim och Lundman, baserad på 3 antal patografier. 
Resultat: Resultatet presenterades i form av två huvudkategorier: Förändrat känsloliv och 
Förändrad kropp. Förändrat känsloliv belyste negativa psykiska upplevelser i samband med 
cancerbeskedet och medföljande livsförändringar såsom ångest, oro och sorg. Förändrad 
kropp belyste bland annat kvinnornas fysiska förändringar i samband med bröstcancer och 
dess behandling samt biverkningar som skapade negativa känslor hos kvinnorna. 
Slutsats: Litteraturstudien visade att lidandet hos kvinnorna med bröstcancer uttryckte sig 
både kroppsligt och känslomässigt. De drabbade kvinnorna upplevde många obekväma 
biverkningar samt negativa känslor som ledde till att kvinnornas liv försämrades kraftigt och 
ofrivilligt. För att kunna hantera alla dessa förändringarna på ett bra sätt skulle kvinnorna ha 
behövt psykologisk hjälp från vården. Resultat från litteraturstudien kan användas vidare för 
att studera exakt vilken typ av hjälp skulle fungera bäst för kvinnorna som drabbas av 
bröstcancer. 
Nyckelord: bröstcancer, lidande, upplevelse 
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Inledning 

Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor. Året 2016 upptäcktes 

cirka 8 923 bröstcancertumörer hos 7 558 kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Den mest 

drabbade åldersgruppen är medelålders och äldre kvinnor. Bröstcancer är den cancerformen 

som orsakar flest dödsfall bland kvinnor i världen och näst flest dödsfall bland kvinnor i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018). Mer än var tionde kvinna i Sverige kommer att                                   

drabbas av bröstcancer under sitt liv (Socialstyrelsen, 2017). En bröstcancerdiagnos medför 

stora förändringar i många aspekter av kvinnans liv. Den utgör ett hot mot kvinnans tillvaro, 

bland annat genom sänkt livskvalité och vetskapen om möjlig död. Dessa förändringar leder 

till att kvinnor med bröstcancer upplever lidande av olika slag (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm 

& Hamrin, 2002). Kunskap om hur kvinnor med bröstcancer upplever lidande är väsentliga 

för att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ska få en bättre förståelse för vad dessa kvinnor 

kan gå igenom och därmed bidra till personcentrerad vård. Lee (1997) betonar vikten av ökad 

förståelse kring och lindring av den psykologiska stressen som kvinnor med bröstcancer 

upplever för att öka deras livskvalité. Ganz (2008) beskriver att effektiviteten av 

cancerbehandling samt symtomlindring förbättras när sjukvårdspersonal upptäcker och följer 

upp psykologiska problem hos kvinnor med bröstcancer. Studien kommer att sätta fokus på 

kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och deras upplevelser av lidande från och med en 

fastställd cancerdiagnos. 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Socialstyrelsen är myndigheten som ger nationella riktlinjer för behandlingar och metoder 

inom vården och där finns all information som har med hälso- och sjukvården att göra. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Det 

finns olika former av bröstcancer. Den vanligaste formen är ductal cancer då cancer uppstår i 

mjölkgångarnas celler. Den andra formen kallas för lobulär cancer och kännetecknas av att 

cancer uppstår i mjölkkörtlarna. Orsaker till bröstcancer är inte helt kartlagda. Det är 

sannolikt att sjukdomen uppstår genom komplex samspel av arv, miljö, hormonell balans 

samt en rad disponerande faktorer, exempelvis exponering för strålning och kemikalier. 

Risken att få bröstcancer ökar om flera nära anhöriga i familjen drabbades av bröstcancer 
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(Borg, 2009). Enligt World Cancer Research Fund (2018) ökar även livsstilsfaktorer som 

övervikt och fetma efter klimakteriet samt intag av alkohol risken för bröstcancer. 

Hormonella riskfaktorer är tidig menarche (första menstruation) samt menopaus vid hög ålder 

(McPherson, Steel & Dixon, 2000).  

 

Socialstyrelsen (2018) uppger att det vanligaste symtomet av bröstcancer är en knuta eller en 

knöl i brösten eller i armhålan som kan vara hård och vanligen oöm. Andra sjukdomstecken 

kan vara hudförändringar i bröstet i form av hudrodnad, utslag eller indragningar i huden 

samt blod eller vätska från bröstvårtan. Vid diagnostisering av bröstcancer används 

trippeldiagnostik: en klinisk undersökning av brösten och armhålorna, 

mammografiundersökning och i vissa fall ultraljud av brösten för att kunna upptäcka tumörer 

som är för små för att palperas, samt vävnadsprov för att analysera den misstänka 

cancerförändringen (ibid.). 

 

Enligt Kåresen och Wist (2009) utgörs den främsta behandlingsmetoden mot bröstcancer av 

kirurgiskt ingrepp kallad mastektomi. När tumören inte överstiger 3–4 cm och när det saknas 

tecken på tumörutbredning opereras den angripna delen av bröstet bort. Det kallas för 

kirurgisk partiell mastektomi (bröstbevarande kirurgi).  Fullständig mastektomi utförs vid 

omfattande tumörväxt eller enligt kvinnans önskemål. Då tas hela bröstet bort inklusive all 

lymfkörtelvävnad i axillen. Efter operationen ges vanligen tilläggsbehandling bestående av 

strålbehandling, cytostatikabehandling och/eller hormonell behandling. Syftet med 

tilläggsbehandlingen är att minska återfallsrisken (ibid.). 

 

Strålbehandling och cytostatikabehandling är kända för att orsaka en rad biverkningar. Några 

av de vanligaste biverkningarna vid strålbehandling är hudreaktioner som rodnad och klåda, 

håravfall, trötthet, aptitlöshet och illamående. Behandling med cytostatika kan också ge en 

rad olika biverkningar. Några av dem inkluderar illamående, håravfall, trötthet, sköra 

slemhinnor, aptitlöshet, blodbrist samt negativ påverkan på kvinnors fruktsamhet och 

sexualliv (Boehmke & Dickerson, 2005).  
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Katie Erikssons teori om lidande 

Eriksson (2015) definierar begreppet “lidande” som något negativt eller ont som ansätter 

människan eller någonting människan måste leva med på grund av en brist, som en plåga som 

drabbas människor i ett unikt, specifikt sätt för varje individ. “Lidande” leder exempelvis till 

smärta, ångest eller sjukdom. Eriksson (2015) har skrivit en omvårdnadsteori om lidande. 

Teorin innehåller följande : begreppsanalys för “lidande”;  vad menas med “lidande” samt 

varför det förekommer; förhållande mellan lidande och hälsa; människans försök att lindra 

lidandet samt lidandet i vården. Enligt teorin lidandet är en del av livet, en kamp där den 

drabbade personen kämpar för att behålla värdigheten och friheten som människa. Lidandet i 

övrigt är unik för varje människa och det är också unik i varje nytt tillfälle. Personen börjar 

kämpa mot lidandet genom att övervinna oro och ångest som brukar följa med alla typ 

lidande. Kampen kan vinnas genom att använda lusten och livets mening i lidandet, som t.ex.  

livsglädjen, mening och kraft (ibid.).  

 

 

Upplevelse 

Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver en upplevelse som ett intryck som 

personen får från omgivningen, från alla möten med människor samt från alla erfarenheter. 

En person kan uppleva känslor som till exempel beundran, kärlek, glädje och nyfikenhet. I 

övrigt kan alla faktorer som ger livet mening upplevas.  Arlebrink (2012) redovisar att 

upplevelsen är olika för olika individer eftersom den är beroende av hur individen reagerar på 

den, exempelvis med rädsla, nyfikenhet eller fascination. En upplevelse kan innehålla alla 

aspekter av individens tillvaro, som den fysiska, den personliga, den interpersonella och den 

värdemässiga. Upplevelsen kan finnas i alla tidsdimensioner: det förflutna, det närvarande 

samt det i närmare eller längre framtid (ibid.).   

 

 

Upplevelser i samband med en livshotande sjukdom 

Kvinnor som får en cancerdiagnos får ett psykiskt trauma som utlöser krisreaktioner, 

motsvarande reaktionerna efter katastrofer eller olyckor (Dahl, 2014).  Kvinnor med 

bröstcancer löper också större risk att utveckla depression och ångest (Weaver, 2009). 

Tjemsland m.fl. (1998) påstår att för kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos blir den 

psykologiska påverkan dubbel så starkt eftersom flera faktorer bidrar till psykiska och 
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psykologiska besvär. Dessa faktorer innefattar osäkerheten kring sjukdomen, framtiden, 

döden, eventuella metastaser, oro kring aspekterna av kvinnlighet och utseende samt 

påverkan på kvinnans sociala relationer, äktenskap, familj samt funktion i hemmet och på 

arbetet (ibid.).  

 

Carlsson (2007) beskriver fyra krisfaser vid livshotande sjukdomar, till exempel 

cancersjukdomar: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfas. 

Chockfasen är en kaotisk fas som kan vara från ett ögonblick till några dagar och under denna 

tiden håller kvinnan det som inträffat ifrån sig och kan inte relatera på adekvat sätt till det 

som hänt. Kvinnans minne försämras och hon kan inte komma ihåg allt läkaren har sagt och 

förnekar ofta den smärtsamma verkligheten (ibid.).  

 

Enligt Carlsson (2007) börjar kvinnan att bearbeta och reagera på det tragiska beskedet först 

under reaktionsfasen. Cancern hotar den tryggheten som fanns innan och ångest är en vanlig 

och grundläggande reaktion. Kvinnan kan vara rädd för att förlora livet, kontroll över sitt 

handlande, kroppsliga funktioner eller livets möjligheter. Det finns också rädslan att cancern 

kan leda till separation från viktiga personer. Andra upplevelser som kan förekomma är: sorg, 

ilska, rädsla, skuldkänslor, övergivenhet; kvinnan kan ha det svårt att sova och känna ångest 

en stor del av tiden. Upplevelserna är unika för varje kvinna och under denna fas har kvinnan 

mycket kontakt med vården. Olika behandlingar leder till t.ex. hårförlust och kan därför 

orsaka en identitetskris. Sammanlagt kan chock- och reaktionsfasen inte vara mer än några 

månader. Försvarsmekanismer som regression, reaktionsbildning, projektion, förnekelse, 

isolering och intellektualisering kan aktiveras hos kvinnan för att minska ångest och kunna 

klara av den nya livssituationen (ibid.). 

 

Vidare beskriver Carlsson (2007) att bearbetningsfasen uppstår när situationen börjar 

stabilisera sig, trots sjukdomens gång. Stabiliseringen förekommer när kvinnan har anpassat 

sig till vården, har förstått vad sjukdomen innebär samt de begränsningarna som sjukdomen 

medför. Frågorna som kvinnan ställer nu är exempelvis “Hur ska det nya livet bli?”, “Kan jag 

fortfarande jobba?” eller “Kan jag klara av vardagen ?”. Nyorienteringsfasen förekommer när 

kvinnan har accepterat cancern och försöker anpassa sitt liv utifrån sina tillgångar och 

begränsningar. Många kvinnor som drabbas av cancer lever på olika sätt efter 

nyorienteringsfasen t.ex. de försöker leva mer intensivt och njuta av livet varje dag på ett 
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annat sätt än de gjorde innan sjukdomen. Vid framgångsrik behandling av cancer tycker vissa 

kvinnor att de svårigheter de upplevde ledde till positiva konsekvenser (ibid.). 

 

Kvinnor med bröstcancer upplever lidande som påverkar deras livskvalité och välmående. 

Som sjuksköterska är det viktigt att sträva efter att förstå det unika, lidande människans 

perspektiv och sätta sig in i individens livssituation för att kunna ge personcentrerad 

omvårdnad och ett gott bemötande (Wiklund Gustin, 2014). Svensk sjuksköterskeförenings 

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor benämner att det finns fyra ansvarsområden som utgör 

sjuksköterskans värdegrund. Ett av dessa områden är att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Möten med människor som lider är en oundviklig del av 

sjuksköterskans profession. Sjuksköterskan måste därför kunna känna igen och möta olika 

typer av lidande (Arman, 2012). 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa upplevelser av lidande hos kvinnor med bröstcancer. 

Metod 

Design 

Kvalitativ metod har för avsikt att studera personens levda erfarenheter av ett fenomen 

(Marshall & Rossman, 2016). Av den anledningen ansågs denna metod vara mest lämplig till 

att besvara syftet, som går ut på att beskriva upplevelser av fenomenet lidande i samband med 

en cancersjukdom. Hawkins (1999) beskriver en patografi som en utvidgad berättelse från 

förstapersonsperspektiv som beskriver individens relation till sin sjukdom.  Patografier 

belyser bland annat individens förhoppningar, rädslor och ångest, som är vanliga för 

sjukdomen. Patografier beskrivs av Hawkins (1999) som en guldgruva av personens attityder, 

antaganden och erfarenheter kring alla aspekter av en sjukdom. Av dessa anledningar valdes 

patografier framför vetenskapliga artiklar. 
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Urval 

Studien baserades på 3 antal patografier och därmed tre kvinnor. Enligt Marshall och 

Rossman (2016) är det vanligt att kvalitativa studier utgår från ett mindre antal informanter. 

Inklusionskriterierna var att patografin ska vara skriven ur perspektiv av en vuxen kvinna, 

över 18 år gammal, med diagnostiserad malign bröstcancerform, samt vara skriven på 

svenska. Annan inklusionskriterie var att patografierna ska vara publicerade på 2000-talet. 

Datainsamling 

Sökningen efter patografierna gjordes på databasen Libris (se Bilaga 1). Kombination av 

sökorden “bröstcancer” och “patografi” gav 10 träffar. Ingen språkavgränsning av 

sökningsresultat gjordes då samtliga 10 patografier var skrivna på svenska. Tre av dem valdes 

bort för att publiceringsåret var före år 2000. För att få en uppfattning om  de sju 

patografiernas innehåll och se om de motsvarade inklusionskriterierna söktes deras 

beskrivningar via Google. Efter sökningen valdes två patografier bort på grund av att den ena 

var en samling av flera berättelser från olika kvinnor och den andra var en kombination av 

självbiografi och faktabok. Resterande 5 patografier letades upp och lånades från Blekinge 

tekniska skolans bibliotek samt Stadsbiblioteket i Karlshamn.  

 

Nästa sökning strategi var att göra lämplighetsurval genom att snabbt bläddra igenom 

patografierna för att försäkra sig om att de verkligen motsvarade inklusionskriterierna, 

exempelvis om kvinnan var över 18 år vid diagnostiseringen samt om hon skrev i “jag-form”. 

Enligt Danielson (2012) baseras ett lämplighetsurval på källor som är lämpliga för de syften 

och frågor som ska besvaras. Tre av fem patografier motsvarade alla kriterier och valdes ut 

som analysenheter (se Bilaga 2). 

Dataanalys 

Studien genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll enligt Graneheim 

och Lundman, baserad på patografier. Danielson (2012) beskriven analys på manifest nivå 

som en analys där utgångspunkten är det synliga och uppenbara innehåll i texten. En latent 

nivå handlar däremot om det dolda i texten eller det som “står mellan raderna”, och har högre 

tolkningsnivå. I innehållsanalysen tillämpades en induktiv analysform eftersom en teori 

utvecklades i efterhand då kategorierna kom direkt ur texten (Danielson, 2012). Induktiv 

ansats ansågs vara lämpligast till studiens metod för att studien prioriterade mindre 

datamängd som kan beskrivas och analyseras mer ingående (Graneheim & Lundman, 2004). 
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En innehållsanalys är en metod eller teknik för undersöka, analysera och dra slutsatser av 

data, oftast av kvalitativa texter En innehållsanalys kan vara kvalitativ, kvantitativ eller en 

kombination av båda (Sandelowski, 2000). Graneheim och Lundman (2004) beskriver den 

induktiva innehållsanalysen på följande sätt: Hela analysenheten läses igenom flera gånger 

för att få en känsla av helhet. Sedan plockas relevanta meningsbärande enheter ut och 

kondenseras för att göra texten kortare och samtidigt behålla innehållet. Därefter kodas de 

kondenserade meningsenheterna och placeras i kategorier som återspeglar budskapet i 

analysenheten (ibid.). 

 

Studiens analys av data började med att patografierna lästes igenom i sin helhet en gång för 

att få en helhetskänsla. Analys av patografier utgick från Katie Erikssons definition av 

lidande. Fokuset låg på negativa fysiska och psykiska känslor samt upplevelser som var 

obehagliga för den drabbade kvinnan. Sedan identifierades meningsenheter som motsvarade 

syftet. Kapitel som innehöll relevanta meningsenheter lästes igenom flera gånger för att få 

full kontext och för att undvika att ta meningsenheterna ur sitt sammanhang. Samtliga 

patografier byttes mellan författarna av studien för att kunna identifiera så många 

meningsenheter som möjligt och se på valda meningsenheter med nya ögon. Valda 

meningsenheter kondenserades för att korta ner texten utan att mista kärnan i innehållet.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan det vara komplicerat att välja ut meningsbärande 

enheter. För små meningsenheter ökar risken för fragmentering av materialet medan för stora 

meningsenheter kan innehålla fler fenomen än det som studien undersöker. Efteråt kodades 

de kondenserade meningsenheterna och placerades i kategorier. Även kategoriindelningen 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som ett kritiskt moment i analysprocessen 

eftersom kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. I slutet av analysen 

identifierades två huvudkategorier: ”Förändrat känsloliv” och ”Förändrad kropp” (se 

Bilaga 3). 
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Etiska överväganden 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) baseras forskningsetiken på principer om respekt för 

individen, att göra gott eller inte skada samt krav på informerat samtycke och konfidentialitet. 

Kvinnorna publicerade sina patografier för offentlig bruk och därför kan informationen och 

alla detaljer i patografierna användas i forsknings syftet. Av den anledningen risken att 

kvinnornas integritet kränks är minimal. Göra-gott principen är en av de tre principerna som 

formar ett analytiskt ramverk för etiska överväganden. Den är kopplad till människans 

välbefinnande och har två delar: att inte skada deltagarna och att maximera möjliga fördelar 

och minimera skada (ibid.). Studiens syfte medför inte skada för deltagarna och istället ger 

nytta genom att öka kännedom kring lidandet hos kvinnor med bröstcancer. En viktig notis är 

att alla kvinnor med bröstcancer har olika erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom och 

lidande. Aspekter som till exempel sysselsättning, familjesituation, ursprung, kultur och 

personlighet kan påverka attityder kring bröstcancer och upplevelser av lidandet. Studien 

kommer att skildra upplevelser av lidande hos tre kvinnor med bröstcancer och våra resultat 

kan inte generaliseras till alla kvinnor med denna diagnos. 

 

Resultat 

Genomförd analys av meningsenheterna ledde till två huvudkategorier: ”Förändrat 

känsloliv” och ”Förändrad kropp” (Se Figur 1).  

 

 

 
Figur 1- gjordes av studiens författarna 

Lidande hos 
kvinnor med 
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Förändrat känsloliv 

Cancerbeskedet orsakade starkt ångest och rädsla hos samtliga kvinnor. Att få besked om 

bröstcancer jämfördes med döden som knackar på dörren eller kliver in, bland annat eftersom 

cancern hade tagit bort för evigt känslan av odödlighet som kvinnorna hade haft innan. De 

visste inte var de skulle hitta kraften att gå vidare med livet eftersom de orkade göra nästan 

ingenting, var trötta på allt och i övrigt kände att de ville inte längre vara sjuka. De ville vara 

fria, slippa alla biverkningar samt alla de återkommande besöken till sjukhuset (Björkegren-

Jones, 2014, Lindgren, 2016 & Thunberg, 2006). Att få cancerbesked var det värsta 

ögonblicket i ena kvinnans liv. Hon beskrev att hon aldrig har i hela sitt liv varit så förtvivlad 

som då och att hon var ständigt rädd för återfall. Hon kände att cancern hade drabbat henne 

när hon hade det bästa möjliga livet (Björkegren-Jones, 2014). Dödsångest beskrevs som 

förlamande och smärtan i samband med den upplevdes kroppsligt (Lindgren, 2016 & 

Thunberg, 2006). Samtliga kvinnor kände dödsångest och stark rädsla för att lämna sina nära 

och kära (Björkegren-Jones, 2014, Lindgren, 2016 & Thunberg, 2006). Att dö ifrån sitt barn 

beskrevs av en kvinna som den största rädslan (Thunberg, 2006). Det var mycket svårt att 

känna att hon som mamma skulle dö före sin egen son, när han var bara 13, innan han hade 

en chans att bli vuxen och skaffa en egen familj (ibid.). Den största rädslan hos en annan 

kvinna var att bli lämnad när hon är som mest skör (Björkegren-Jones, 2014). Kvinnorna 

kände sig mycket ledsna och upplevde de största rädslan de hade känt i hela deras liv.  

Ovisshet om hur framtiden kommer att vara, rädsla för återfall samt känsla av att inte längre 

ha kontroll över sitt liv var den vanligaste orsaken till ångesten (Björkegren-Jones, 2014, 

Lindgren, 2016 & Thunberg, 2006). Ångestkänslor uppkom även i samband med 

cancerundersökningar och inför provtagningar. Kvinnorna kände att det hade varit för många 

undersökningar, att det hade varit jobbigt att hela kroppen skannades. Tanken att få dåliga 

värden var skrämmande (Björkegren-Jones, 2014). 

 

Sorgen beskrevs som ändlös och fysiskt krävande. Den gick inte att hålla tillbaka och tårarna 

kunde komma fram var som helst och när som helst (Björkegren-Jones, 2014 & Thunberg, 

2006). En kvinna beskrev att cancersjukdomen lämnade ett stråk av sorg, som kommer alltid 

att finnas i henne (Björkegren-Jones, 2014). Oro var påtaglig och konstant. Kvinnorna visste 

inte om de skulle ha en framtid och väntan på att få veta mer information om deras sjukdom 

skapade oro. Kvinnorna upplevde att de aldrig kunde slippa känsla av oro helt (Björkegren-

Jones, 2014, Lindgren, 2016 & Thunberg, 2006). Vissa dagar kände kvinnorna att de var redo 
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att ge upp och ville inte ens ta sig ur sängen. De kände att de orkade inte längre.  De upplevde 

att känslan av något mörkt som lurar fanns kvar, trots allt det goda runtomkring (Björkegren-

Jones, 2014).  

 

Pendlande mellan olika känslor som rädsla, oro, förtvivlan, misströstan och glädje var vanligt 

förekommande hos kvinnorna och orsakade mycket oroande tankar och funderingar. Vissa 

dagar upplevdes som ljusa och andra som mörka (Björkegren-Jones, 2014 & Thunberg, 

2006). Det var svårt att hålla tankarna kvar vid det positiva och det kändes som en ständigt 

känslomässig bergochdalbana. Kvinnorna kände att hela deras värld hade förändrats och att 

alla planer vändes upp och ner (Björkegren-Jones, 2014). En kvinna beskrev sina känslor som 

vilsna och förvirrade (Lindgren, 2016). 

 

 

 

Känsla av orkeslöshet och hopplöshet var vanligt förekommande. Samtliga kvinnor har under 

sjukdomens gång ofta upplevt att de inte orkar med bröstcancern och alla medföljande 

livsförändringar som har tillkommit, att de ofta inte har kraften att kämpa vidare och att allt 

kändes meningslöst (Björkegren-Jones, 2014, Lindgren, 2016 & Thunberg, 2006).   

Längtan efter sitt gamla liv och känslan av odödlighet och frihet, som nu har försvunnit efter 

cancerbeskedet, beskrevs som plågsamt. Kvinnorna visste inte längre vad som hände i deras 

liv och kände att de inte har kontroll över livet längre. De upplevde som om de har tagit en 

väg de ogillade och ville vända tillbaka, men kunde inte göra det (Björkegren-Jones, 2014). 

Kvinnorna kunde inte acceptera att de har fått bröstcancer och förstå varför den drabbade just 

dem (Björkegren-Jones, 2014, Lindgren, 2016 & Thunberg, 2006). En kvinna beskrev 

känslan av att inte förstå den nya situationen och av att vara i en mardröm som hon skulle 

vakna ifrån. Hon ville få tillbaka det gamla livet när hon kunde vakna på morgonen och börja 

en ny dag utan att känna kroppslig värk (Björkegren-Jones, 2014). Det kändes som om allt 

gick sönder och yrkeserfarenheter gav inte längre tröst (Thunberg, 2006). 

Flera kvinnor beskrev upplevelser av att vara känsliga, maktlösa och små efter 

cancerbeskedet. På grund av sjukdomen kände de sig som småbarn: hjälplösa, tafatta och 

sårbara (Björkegren-Jones, 2014 & Thunberg, 2006). Sjukdomen gjorde så att kvinnorna 

tänkte på hur deras liv skulle bli och då kände de sig små. De kände sig små och oförberedda 

för den kommande kampen mot cancern.  En kvinna jämförde sig med en skalbagge som 

hamnat på rygg och väntar på att någon ska vända på henne så att hon hamnar rätt 
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(Björkegren-Jones, 2014). Känsla av utsatthet som kom efter cancerbeskedet påverkade 

självförtroendet och gjorde att kvinnan hade svårt att se sig själv i spegeln vissa dagar. 

Utsattheten syntes i ansiktet, enligt kvinnan och det kändes otryggt att andra människor 

kunde se det. Utsattheten hindrade kvinnan från att resa och göra andra aktiviteter då hon 

upplevde ständig rädsla över det som kunde hända med henne. Vissa dagar tyckte kvinnan 

mycket synd om sig själv och “badade” i självömkan (Björkegren-Jones, 2014). 

 

Kvinnorna upplevde isolering, vilket påverkade deras sociala relationer. Isoleringen var både 

självvald, när kvinnorna kände att de inte ville träffa någon utom de människorna som stod 

närmast de, ville inte resa eller gå ut handla (Björkegren-Jones, 2014, Lindgren, 2016 & 

Thunberg, 2006) och påtvingat när en av kvinnorna var tvungen att undvika vistas bland folk 

och åka kollektivtrafik på grund av ökad infektionskänslighet (Björkegren-Jones, 2014). Efter 

besked om bröstcancer kunde en kvinna knappt ta sig ut från sin lägenhet vilken ledde till 

isolering och dessutom kände hon sig ljusskygg på grund av cancern (ibid.).  

En kvinna beskrev hur plågsamt det var att under vissa perioder vara ifrån sin son (Lindgren, 

2016). För en annan kvinna var det ledsamt att inte kunna krama folk som hon brukade 

(Björkegren-Jones, 2014). Känsla av att vara instängd i sin kropp, utan förmågan att fly 

förekom hos flera kvinnor (Björkegren-Jones, 2014 & Thunberg, 2006). Att vara som ett fort, 

ointagbar för sig själv och andra (Björkegren-Jones, 2014). En kvinna skildrade sina negativa 

upplevelser när människor på gatan tittade på henne för mycket och för länge, samt upplevde 

att det var svårt att prioritera det som var viktigt när för många människor kom på besök 

(Björkegren-Jones, 2014). 

 

Förändrad kropp 

Kvinnorna upplevde lidande i samband med många biverkningar från cancerbehandlingen: 

infektion och feber, ändring av tandfärg (Björkegren Jones,2014), olika problem med 

håravfall (Björkegren Jones, 2014 & Lindgren, 2016), humörförändringar, rastlöshet 

(Björkegren Jones, 2014), hudbesvär som till exempel hudrodnad, klåda och blåsor 

(Björkegren Jones, 2014 & Lindgren, 2016). Det var vanligt att glömma vad andra personer 

hade just sagt och glömma viktiga information som exempelvis koden till bankkortet. Andra 

biverkningar var kontinuerlig rörlighet i huvudet, svårighet att skriva och förstå det som 

skrevs, tryck i huvudet, långsammare sårläkning samt rinnande näsa (Björkegren Jones, 

2014). Kvinnorna upplevde också trötthet. De kände sig trötta på allt och ville bara vara i 
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fred, stängde av sina mobiltelefoner för att ingen skulle störa dem och för att bryta allt 

kontakt med världen (Lindgren, 2016, Thunberg, 2006 & Björkegren Jones, 2014). Några 

kvinnor kände diffusa smärtor i hela kroppen till exempel mycket starka skelett värk, 

sömnlöshet (Björkegren Jones, 2014 & Lindgren, 2016), dålig blodcirkulation som gjorde att 

kvinnorna frös på nätterna och behövde ha dubbla täcken (Björkegren Jones, 2014) samt 

illamående som gjorde att de spydde några gånger om dagen (Björkegren Jones, 2014 & 

Lindgren, 2016). Biverkningar från behandlingen i kombination med munsvamp ledde till 

aptitlöshet samt förändrad smak. Maten smakade äckligt, som plats och kaffet smakade som 

järn (Lindgren, 2016). Sömnlösheten upplevdes som särskilt störande av en kvinna, som inte 

kunde sova på grund av smärta och ökat behov av att kissa. I stort sättet vaknade hon varje 

halvtimme eller varje timme under natten. Samma kvinna kände stort rastlöshet i kroppen 

som gjorde att hon ville varken vakna eller somna (Thunberg, 2006).   

Ibland upplevde kvinnorna att hjärnan fungerade mycket långsamt på grund av behandlingen 

(Björkegren Jones, 2014 & Lindgren, 2016). En kvinna kände inre krig i kroppen orsakad av 

cellgifterna (Björkegren Jones, 2014). Att sola på stranden blev omöjligt på grund av 

cellgifter, kroppen hade blivit svagare och sexlust har försvunnit (ibid.). Annan kvinna kände 

sig skyddslös och upplevde att medicinerna som skulle bekämpa cancern gjorde henne ännu 

mer sjuk (Lindgren, 2016). Det var svårt att anpassa sig till att vara så känslig kroppsligt. En 

kvinna jämförde sig med en porslinsdocka men hon ville inte känna sig och leva som en. Hon 

ville gärna hålla sin sjukdom hemligt men alla symtom och biverkningar gjorde det omöjligt 

(Björkegren Jones, 2014). 

 

Kvinnorna upplevde en stark saknad av det drabbade bröstet i samband med mastektomin. De 

upplevde att platsen där bröstet hade funnits var tom, där fanns det bara ärret från operationen 

kvar, vilket kändes främmande. De kände skam över kroppens nya utseende och kunde inte 

se sig själva i spegeln. Kvinnorna var särskilt skamfulla över att visa det opererade bröstet till 

andra och kunde knappt titta på det själva (Thunberg, 2006; Björkegren Jones, 2014). En 

kvinna upplevde att det var onaturligt att ha bara ett bröst, eftersom bröst skulle ha varit ett 

par samt att hon inte hade tillräcklig med tid för att acceptera förlusten av det ena bröstet 

(Thunberg, 2006). Mastektomin lämnade annan kvinna i ett oroat tillstånd i kropp och själ på 

grund av olika biverkningar efter ingreppet, som exempelvis stelhet i armhålan och gjorde att 

hon kände sig obekväm (Björkegren Jones, 2014). 
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En kvinna beskrev att hon inte längre kände kärlek för sin kropp och upplevde att hon inte 

längre ägde den cancerdrabbade delen av kroppen samt att kroppen inte längre kändes fri. 

Cancern som fanns inne i kroppen upplevdes som en fiende som inte kunde bekämpas utan 

att kämpa mot sin egna kropp (Björkegren Jones, 2014). En vanlig känsla var att känna sig 

sviken av sin kropp, den bestämde över kvinnan och upplevdes leva sitt eget liv. Tillit till 

kroppen har försvunnit (Thunberg, 2006). Annan kvinna beskrev att sjukdomen hade blivit en 

norm i hennes liv (Lindgren, 2016). 

 

 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Diskussionen av det metodologiska tillvägagångssättet bör diskuteras i relation till begreppen 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdighet innebär att kunskapen som skapades 

under studiens gång är rimlig och resultatet är giltigt (Lincoln & Guba, 1985). Studiens val 

att använda kvalitativ metod för att besvara syftet var lämpligt eftersom den kvalitativa data 

som samlades in belyste kvinnornas upplevelser av fenomenet lidande. Enligt Rossman och 

Rallis (2012) finns ingen absolut sanning i en erfarenhet och den kan inte vara fel. Detta 

påståendet belyser vikten av att ha ett öppet och förutsättningslöst förhållningssätt under hela 

arbetets gång. En kvantitativ metod avser någon form av strukturerade mätningar samt att 

insamlade data representeras av siffror (Knapp, 1998), vilket var inte aktuellt för studiens 

syfte. Av den anledningen hade kvantitativa metoder inte kunnat besvara syftet på ett 

trovärdigt sätt. En kvalitativ metod kännetecknas av sin flexibilitet och möjlighet att anpassa 

sig enligt nya fynd samt av ett holistiskt perspektiv med strävan att förstå helheten. Denna typ 

av metod passar bäst till att skapa eller belysa kunskap om ett fenomen så som det tolkas och 

erfars (Polit & Beck, 2008). 
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Målet med urvalskriterier var att belysa vuxna kvinnornas perspektiv på lidande i samband 

med malign tumörutveckling i brösten. Ganz (2008) beskriver att kvinnor med maligna 

cancerförändringar upplever mer stress än kvinnor med benigna cancerförändringar.  

Ålderskriteriet var över 18 år eftersom en stor majoritet av kvinnor utvecklar bröstcancer i 

vuxenålder (Folkhälsomyndigheten, 2018). Patografier som var skrivna efter 2000-talet 

valdes för att resultatet skulle vara mer relevant och trovärdig. Emellertid är det möjligt att 

inklusionskriterierna var för begränsade för ett redan limiterat område som lidande hos 

kvinnor med bröstcancer. Henricson (2017) skriver att variationer i urvalet är en faktor som 

ökar urvalets trovärdighet och studiens överförbarhet. Aveyard (2014) och Marshall & 

Rossman (2016) beskriver dock att ett mindre urval är vanligt förekommande i kvalitativa 

studier och att det är viktigare att hitta mindre antal informanter med rika erfarenheter och 

beskrivningar av fenomenet än fler informanter med mindre rika beskrivningar. 

 

 

Sökningen av patografierna gjordes på Libris, en gemensam katalog för svenska bibliotek. 

Söktjänsten uppdateras dagligen och har för närvarande 7 miljoner titlar i sin databas 

(LIBRIS), vilket gör Libris till en trovärdig källa för en bred sökning av patografier. 

Inkludering av patografier på engelska hade eventuellt kunnat bidra med diverse upplevelser 

från kvinnor med olika etniciteter eller kvinnor från andra länder än Sverige. Antalet 

patografier om bröstcancer på Libris var dock begränsade till antalet tio och samtliga var 

skriva på svenska. Det gjorde inte inkludering av olika språk aktuellt. Dessutom valdes 

patografier på svenska för att analysen ska vara så textnära som möjligt och minska risk för 

feltolkning av text på grund av översättning. Användning av sökordet självbiografi istället för 

patografi hade möjligtvis gett fler träffar. Trots det prioriterades sökordet patografi eftersom 

det var av vikt att hitta skrivna berättelser som var fokuserade på sjukdomen bröstcancer och 

inte allmänna självbiografier där bröstcancern kan ha en mindre roll i narrativet (Hawkins, 

1999). En begränsning under datainsamlingen var avsaknad av ett kvalitetsgransknings 

instrument designad för granskning av patografier. Ett sådant instrument hade kunnat stärka 

studiens trovärdighet (Nyberg & Tidström, 2012). Lincoln och Guba (1985) anser att 

resultatets trovärdighet och pålitlighet ökar genom att utomstående granskar analysprocessen 

och resultatet. Denna studiens analysprocess samt resultatet granskades regelbundet av en 

handledare, och därmed har studiens trovärdighet stärks. 
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Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Genom att läsa 

patografier i sin helhet skapades en mer övergripande förståelse för kvinnornas liv och en 

förståelse för varför kvinnorna reagerade som de gjorde i vissa situationer. 

Kodningsprocessen var emellanåt mer invecklad eftersom somliga känslor som oro, rädsla 

och ångest överlappar varandra, därmed fick koderna och kategorierna ändras flera antal 

gånger under arbetets gång. Enligt Graneheim och Lundman (2004) går analysprocessen ofta 

fram och tillbaka mellan stegen och att det sällan blir en rak gång genom processen. En av 

utmaningarna med en kvalitativ dataanalys var att kunna reducera mängd data lagom mycket 

för att sålla bort det som är mindre viktigt utan att förlora kärnan (upplevelse av lidande) och 

behålla koncisa meningsenheter. Det är en av de vanligaste svårigheterna med en kvalitativ 

analys enligt Polit och Beck (2008). 

 

 

 

Begreppet pålitlighet handlar om att diskutera författarnas förförståelse och tidigare 

erfarenheter samt hur dessa påverkat datainsamling och dataanalys (Lincoln och Guba, 1985). 

Båda studiens författare har förförståelse kring lidande i samband med bröstcancer med 

bröstcancerfall i familjen samt självupplevd erfarenhet av en misstänkt tumör i bröstet. För att 

undvika att låta förförståelsen att påverka studiens resultat lades fokuset på vad lidande är 

enligt referensramen. Genom att medvetandegöra förförståelsen ökar trovärdigheten i studien 

och pålitligheten stärks (Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2008). 

 

Begreppet överförbarhet innebär i vilken grad studieresultat kan överföras till andra grupper, 

kontexter och situationer (Lincoln & Guba, 1985). Antalet personer i studiens urval är för 

litet för att kunna göra breda generaliseringar. Dessutom är upplevelser av lidande ganska 

individuella, trots likheter och eftersom studien fokuserade på tre svenska kvinnor kan 

resultatet inte säkert överföras till kvinnor från andra länder och kulturer. Trots detta är 

studiens resultat beskriven på ett tydligt sätt och metoden har diskuterats utifrån trovärdighet 

och pålitlighet. Det påvisar studiens överförbarhet. 
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller två kategorier: ”Förändrat känsloliv” och ”Förändrad kropp”, 

som belyser ett brett spektrum av lidande hos kvinnor med bröstcancer. Lidandet hos kvinnor 

med bröstcancer är väldigt komplex och inkluderar både psykiskt och fysiskt lidande. Efter 

momenten när kvinnorna får cancerdiagnosen och efter det under hela behandlingen samt 

efter behandlingens slut förekommer många starka, komplicerade och obekväma känslor eller 

fysiska biverkningar. Cancern omvandlar deras normala liv till ett mycket svårt liv, en kamp 

som måste bekämpas för att överleva. 

 

Förändrat känsloliv 

Resultatdelen visade att cancern orsakade stark ångest och rädsla hos de drabbade kvinnorna.  

Kvinnorna kände sig mycket ledsna och upplevde den största rädslan de hade känt i hela 

deras liv. Enligt Di Giacomo et al. (2018) utgör bröstcancer en plötslig traumatisk händelse i 

kvinnans liv som kraftfullt påverkar livskvaliteten. Cancern orsakade depression, ångest och 

rädsla som påverkade kvinnorna på så sätt att de inte längre kunde agera. Kvinnorna som 

drabbas av cancer bör erbjudas psykologiskt stöd för att kunna gå vidare i livet (ibid.). Även 

Gibbons, Groarke och Sweeney (2016) beskriver att psykologisk stress förekommer ofta vid 

bröstcancer och gör att kvinnor drabbas av ångest och depression. I patografier skrev 

kvinnorna att ovisshet kring framtiden samt känsla av att inte längre ha kontroll över sitt liv 

var de vanligaste orsakerna till ångesten. Samtliga kvinnor kände dödsångest och stark rädsla 

att lämna sina nära och kära. Di Giacomo et al. (2018) skriver att cancern påverkar 

kvinnornas liv genom att minska kvalitet på sociala relationer, förhindra långtidsplanering 

samt att minska effektivitet och socialisering. Ristevska-Dimitrovska, Stefanovski, 

Smichkoska, Raleva och Dejanova (2015) beskriver vikten av att kvinnan lyckas att hantera 

alla motgångar relaterade till cancern för att bibehålla psykisk hälsa. Ju högre kapacitet för att 

motstå de negativa händelserna, desto lägre blir nivån av ångest och rädsla. 

 

Resultat belyste att kvinnorna inte visste om de skulle ha en framtid och väntan på att få veta 

mer information om deras sjukdom skapade oro.  Kvinnorna kände att hela deras värld hade 

förändrats och att alla planer var uppochned. Känsla av orkeslöshet och hopplöshet var 

vanligt förekommande. Suwankhong och Liamputtong (2018) beskriver att för en kvinna som 

drabbas av bröstcancer försvinner det friska livet och ersätts med ett liv fullt av sjukdom och 

behandling. Cancern minskar livskvaliteten och orsakar psykiska och fysiska hälsoproblem. 
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Enligt Ristevska-Dimitrovska et al. (2015) påverkar cancern alla områden av människans 

hälsa: den psykiska/kognitiva, den fysiska, den funktionella, den sociala, ekonomiska och 

spirituella dimensioner. Kvinnorna som skrev patografierna kände som att de hade tagit en 

misshaglig väg och att ville vända tillbaka, men kunde inte göra det.  Känslan av utsatthet 

som följde med cancern påverkade självförtroendet och gjorde att kvinnan hade svårt att se 

sig själv i spegeln vissa dagar. Kvinnorna kände inte som att resa någonstans och göra andra 

aktiviteter då de upplevde ständig rädsla över det som kunde hända med dem i framtiden. 

Vissa dagar tyckte kvinnorna mycket synd om sig själva och “badade” i självömkan. Gibbons 

et al. (2016) beskriver att det finns cancer-relaterad stress som leder till bland annat att den 

drabbade kvinnan inte längre kan hitta sin fysiska identitet när hon tittar på sig själv i spegeln 

och känner istället att hon har en ”cancersjuk” identitet. För den drabbade kvinnan känns det 

inte längre värt att kämpa för det normala livet hon hade innan eftersom alla tankarna spinner 

runt cancern. I stort sätt kan kvinnan inte längre hantera ångesten och depressionen från 

cancern och stressen blir för stor. Den drabbade kvinnan måste fortsätta kämpa och leta efter 

stöd från omgivningen för att minska den cancerrelaterad stressen (ibid.). 

 

 

Det framkom i resultatet att vissa dagar tyckte kvinnorna synd om sig själva och kände att det 

var orättvist att de hade fått cancer. Kvinnorna kunde inte acceptera att de hade fått 

bröstcancer, inte förstått varför den drabbade just dem och kände att cancern hade drabbat 

dem när de hade det bästa möjliga livet. Ovisshet kring framtiden, rädsla för återfall samt 

känsla av att inte längre ha kontroll över sitt liv var de vanligaste orsaker till ångesten. Di 

Giacomo et al. (2018) beskriver att kvinnorna kände sig kraftlösa, oförstående varför de fick 

sjukdomen och kunde därför inte riktigt kämpa mot cancern. Heppner, Armer och 

Mallinckrodt (2009) tillägger att det finns några faktorer som kan hjälpa en cancerdrabbad 

kvinna att hantera sin nya situation, som t.ex. socialt stöd, optimism och självplanering. Dock 

visade studieresultatet att kvinnorna hade svårt att bibehålla sina sociala relationer och 

upplevde istället isolering. Isoleringen innebar att kvinnorna inte ville eller orkade träffa 

människor och ville bli lämnade ifred. Kvinnorna var också tvungna att undvika vistas i stora 

folksamlingar och åka kollektivtrafik på grund av ökad infektionskänslighet, vilket ledde till 

mer isolering. Di Giacomo et al. (2018) tillägger att humörförändringar, ovilja att umgås samt 

isolering kännetecknar psykologiska svårigheter hos de drabbade kvinnorna. 
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I patografierna skrev kvinnorna dessutom att de var ständigt rädda för återfall. Ristevska-

Dimitrovska et al. (2015) kommer till samma slutsats och påstår vidare att rädslan för återfall 

eller metastaseringen av cancern är en betydande orsak till depression bland kvinnorna som 

drabbas av bröstcancer. Huang och Shi (2016) beskriver också att även kvinnorna som har 

gått igenom behandlingen för bröstcancer och har blivit friskförklarade väntar under långt tid 

på att cancern ska komma tillbaka. Denna period är full av stress och kvinnorna fortsätter 

uppleva symtom som trötthet, sömnstörningar, ångest eller depression på grund av ett möjligt 

återfall (ibid.). Heppner et al. (2009) beskriver också att många kvinnor som drabbades av 

bröstcancer upplever stress även efter framgångsrik behandling. 

Li, Xiao, Yang och Zhao (2017) redovisar att ångest, rädsla och depression är mest 

förekommande psykologiska symtom hos cancerpatienter. Canceromvårdnad som inte 

hanterar eller lägger för lite fokus på patientens smärta, ångest eller depression bidrar till en 

försämring av dessa symtom och till en försämring av patientens övriga tillstånd. Symtom 

förekommer också oftare om smärta, ångest och depression inte är korrekt behandlade eller 

bemötta (ibid.). Sherbourne et al. (2009) beskriver att patienter som upplevde smärta visade 

olika psykologiska besvär som var även kopplade till tidigare hälsoproblem. Samtliga 

psykologiska besvär orsakade minskad livsnjutning samt sämre relationer med andra 

människor. Ångest och depression måste upptäckas och behandlas eftersom sådana symtom 

kan förstärka de andra sjukdomssymtom och begränsa patientens kapacitet att anpassa sig till 

smärtor och kan även begränsa patientens kapacitet att ta emot behandling för sjukdomen 

(ibid.). 

 

I omvårdnadsteorin om lidande beskriver Eriksson (2015) lidandet som unik för varje 

människa och också unik vid varje tillfälle. Lidandet upplevs bland annat som ångest som är 

specifikt för varje individ och på så sätt teorin validerar resultatet som kom fram i 

litteraturstudien (ibid.). Resultat visade att kvinnorna kände ofta negativa känslor som rädsla, 

oro, förtvivlan och att de alla upplevde känslorna och funderingarna på personligt sätt. 

Kvinnorna var ledsna och rädslan som upplevdes var den största de hade känt i hela deras liv. 

Katie Erikssons teori redovisar också att lidandet är en del av livet och att den drabbade 

individen måste kämpa för att få stanna fri som människa (ibid.). Teorin stämmer bra överens 

med studieresultat som visade att kvinnorna kände inte igen det som hände i deras liv och att 

de kände att de hade förlorat kontroll över livet. De upplevde att deras värld hade förändrats 

samt att de måste hitta kraften att gå vidare med livet eftersom de orkade göra nästan 

ingenting. Kvinnorna upplevde att de hade det svårt att prioritera viktiga aktiviteter i livet och 
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de upplevde isolering. Eriksson (2015) redovisar också att lidande innebär en kamp där den 

drabbade individen kämpar för att behålla värdigheten som människa och detta kom fram i 

studieresultatet.  

 

 

Förändrad kropp 

Resultat visade att kvinnorna upplevde lidande i samband med många biverkningar från 

cancerbehandlingen. Enligt Manne et al. (2017), Galizia et al. (2018), Hilarius et al. (2012), 

Pearce et al. (2017) samt Suwankhong och Liamputtong (2018) har cancerbehandling många 

fysiska, starka och obekväma biverkningar som i sin tur leder till ökad psykologisk stress. 

Yong Hui, Adliah, Norlia, Islahudin och Noraida (2018) beskriver att många kvinnor var 

rädda för cancerbehandlingen eftersom de inte visste tillräckligt om den, både om det som 

händer precis under behandlingen och det som skulle hända efter behandlingen. På grund av 

biverkningarna kände kvinnorna en stark kroppslig påverkan (Hilarius et al., 2012). Enligt 

Pearce et al. (2017) var de tre mest förekommande biverkningar trötthet, diarré och 

förstoppning.  Till följd av de olika biverkningar upplevde kvinnorna svaghet, brist på energi, 

fysiska och emotionella begränsningar samt problem med att vidare planera sina liv 

(Suwankhong & Liamputtong, 2018). 

 

Enligt Suwankhong och Liamputtong (2018) var håravfall en av de värsta möjliga 

biverkningar. Håravfallet var oroande för alla kvinnorna eftersom processen signalerade till 

alla omkring att de hade cancer. Dessutom är håret ett normalt kännetecken för kvinnor och 

utan hår kände de sig som mindre kvinnliga och mindre attraktiva jämfört med andra friska 

kvinnor. Utan hår var kvinnorna känsliga och sårbara (ibid.). 

 

Studieresultatet visade att kvinnorna upplevde en stor saknad av bröst i samband med 

mastektomin. De kände skam över kroppen och skam över att visa det opererade bröstet till 

andra samt kunde inte se sig själva i spegeln. Samtidigt upplevde kvinnorna att när de bara 

hade ett bröst kvar var det någonting onaturlig, eftersom bröst skulle ha varit ett par samt att 

de inte hade tillräcklig med tid för att acceptera förlusten av det ena bröstet. Gibbons et al. 

(2016) redovisar att borttagning av bröst medföljes av psykologisk stress. Heppner et al. 

(2009) betonar att kvinnan måste ha bra förmåga att hantera svårigheter som förekommer 

efter bröstbortagningen för att kunna undvika eller minska emotionell stress. 
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Från resultatdelen syns att biverkningarna från behandlingen var så allvarliga att ibland kände 

kvinnorna att de skulle dö. De kände sig skyddslösa och upplevde att medicinerna som skulle 

bekämpa cancern gjorde dem mer sjuka. Kvinnorna kände att de ville gärna hålla cancern 

som en hemlighet men alla symtom och biverkningar gjorde det omöjligt. I stort sättet 

längtade de efter det gamla, vanliga livet och upptäckte att det inte var lätt att leva som innan. 

De kände att cancern som fanns inne i kroppen var fienden som de kunde inte riktigt kämpa 

emot eftersom då skulle de ha kämpat emot den egna kroppen. I övrigt kände sig kvinnorna 

svikna av sin kropp. De upplevde att kroppen bestämde över dem och levde sitt eget liv. De 

kände inte längre tillit till sin kropp. Kvinnorna upplevde också att sjukdomen hade blivit en 

norm i deras liv. Angående behandlingen själv, kvinnorna ville inte längre känna sig som 

provtagningsdockor. 

 

Ångestkänslor uppkom även i samband med cancerundersökningar och inför vårdbesöken. 

Kvinnorna kände att det hade varit för många undersökningar och att det var jobbigt att hela 

kroppen skannades. De ville vara fria, slippa alla biverkningar samt alla de återkommande 

besöken. Denna känsla var så stark att vissa dagar kände kvinnorna att de var redo att ge upp 

och ville inte ens ta sig ur sängen. De visste inte var de skulle hitta kraften att gå vidare med 

livet eftersom de orkade göra nästan ingenting, var trötta på allt och i övrigt kände att de ville 

inte längre vara sjuka. De kände sig små och oförberedda för kampen mot cancern som 

pågick.  Enligt Gokal et al. (2015) lidandet som förekommer i samband med 

cancerbehandlingen associeras med kognitiva biverkningar som t.ex. problem med minne, 

uppmärksamhet samt organiseringsförmåga. Suwankhong och Liamputtong (2018) belyser 

att sådant emotionellt lidande har negativ påverkan på kvinnornas existens, fysisk utseende 

samt psykologisk fungerande. Enligt Yong Hui et al. (2018) var de flesta kvinnorna oroade 

över behandlingens biverkningar och behövde därför samla all mod de hade för att fortsätta 

med behandlingen. 

 

Enligt Gesselman et al. (2017) leder bröstcancerdiagnosen och behandlingen mot cancer till 

depression, ångest och andra negativa psykologiska problem. Manne et al. (2017) håller med 

och beskriver att många förmågor drabbas vid insjuknande i cancer, bland annat förmågan att 

be om hjälp, att hantera hela situationen, att ta hand om sig själv, att bedöma och prioritera 

livshändelser samt att anpassa sig till olika emotionella reaktioner. Gokal et al. (2015) 

beskriver att de emotionella biverkningarna förekommer hos nästan alla cancersjuka kvinnor 

och det ledde till kraftfull försämring av kvinnornas livskvalitet. Enligt Ristevska-



 

24 
 

Dimitrovska et al. (2015) depression och ångest förekommer hos cancersjuka kvinnor fyra 

gånger mer än hos den övriga befolkningen och leder till minskad livskvalitet för kvinnorna. 

Cancersjuka kvinnor behöver därför psykologiskt stöd för att skydda sig mentalt från alla 

problem och biverkningar som medföljer bröstcancer. 

 

Kliniska implikationer 

Enligt Hawkes, Hughes, Hutchinson och Chambers (2010) behöver cancerpatienter hjälp med 

psykologiska besvär som orsakades av cancer, vilket inte händer så ofta som det ska eftersom 

vårdpersonalen saknar ofta tid eller erfarenhet. Det kan finnas en hjälplinje som ringer 

cancerpatienter för att dokumentera upplevelser av ångest, rädsla eller depression, erbjuda 

samtal över telefonen samt för att eventuellt posta broschyrer hem till patienterna En sådan 

hjälplinje skulle kunna nå och hjälpa många cancerpatienter oavsett möjliga problem som 

t.ex. platsen där de bor, hälsotillstånd eller problem med transport till vårdenheten (ibid.). 

Mojarad, Jouybari och Sanagoo (2018) beskriver de speciella omvårdnadsbehoven hos 

cancerpatienter. Sjuksköterskorna måste erbjuda välplanerad behandling samt komplett, 

empatisk och kunnig omvårdnad. Cancern är en vanligt förekommande sjukdom som orsakar 

fysiska, emotionella och sociala effekter. Sjuksköterskorna har en viktig roll i cancer 

omvårdnaden eftersom de spenderar mest tid med cancerdrabbade personer av all 

vårdpersonal och är heltidmedhjälpare till patienterna under många svåra händelser. 

Sjuksköterskorna måste ha en bra kommunikation med patienten för att patienten ska 

acceptera de behandlingar som leder till återhämtning och vidare utvecklingen (ibid.). 

Rohani, Kesbakhi och Mohtashami (2018) redovisar att den viktigaste 

kommunikationsförmågan för en onkologisjuksköterska är empatin. Klinisk empati leder till 

effektivare omvårdnad eftersom patientens känslor känns igen lättare och kan besvaras 

snabbare. Kommunikationen blir mer aktiv och sjuksköterskan kan lyssna bättre på patienten. 

God kommunikation med cancerpatienter är mycket viktig eftersom samtliga patienter 

behöver ofta långa och besvärliga behandlingar. En empatisk förhållande mellan 

sjuksköterskan och patienten kan underlätta patienternas liv i många aspekter av livet och kan 

hjälpa patienterna anpassa sig till sjukdomen (ibid.). Khoshnazar et al. (2016) beskriver att på 

grund av alla olika problem som förekommer i samband med cancer förlorar patienterna 

självsäkerheten och känner sig hjälplösa. Cancerpatienter behöver emotionellt och 

psykosocialt stöd som sjuksköterskan kan och måste kunna ge. Sjuksköterskan som vårdar 

cancerpatienter måste hjälpa patienterna genom att skapa en god relation, visa respekt, att ta 
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emot information samt kunna kommunicera på ett effektivt sätt (ibid.). Vidare 

forskningsstudier behöver undersöka eller belysa hur lidandet hos kvinnor med bröstcancer 

kan lindras samt hur sjuksköterskor kan förbättra sitt arbete för att öka medvetenhet kring 

lidande och erbjuda bästa möjliga hjälp till de drabbade kvinnorna. Det kan vara av nytta att 

göra liknande studier utifrån multikulturellt perspektiv för att upptäcka möjliga likheter och 

skillnader mellan upplevelser av lidande hos utländska kvinnor eller kvinnor med olika 

kulturell bakgrund. 

 

Slutsatser 

Syftet med den kvalitativa litteraturstudien är att belysa upplevelser av lidande hos kvinnor 

med bröstcancer. Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor, som 

medför stora förändringar i kvinnans liv och livskvalité. Bröstcancern kan behandlas med 

kirurgiska ingrepp (partiell eller fullständig mastektomi) och efter operationen brukar 

tilläggsbehandling sättas in som strålbehandling, cytostatikabehandling eller hormonell 

behandling. Alla tilläggsbehandlingar är kända för att orsaka störande biverkningar. De 

vanligaste biverkningar var infektion och feber, håravfall, humörförändringar, glömska, 

hudbesvär, aptitlöshet, trötthet och sömnlöshet. I stort sätt kände kvinnorna att de hade tagit 

en misshaglig väg i livet och ville vända tillbaka, men kunde inte göra det. Cancern orsakade 

starka negativa känslor som ångest och rädsla, känslan av självömkan, känslan att det var 

orättvist att de hade fått cancer, att de hade ingen kraft kvar att kämpa mot cancer och gå 

vidare med livet, orkeslöshet och hopplöshet samt isolering. Resultatdelen visade att lidandet 

som medföljer cancer och behandling mot cancer var så allvarligt att ibland kände kvinnorna 

att de skulle dö. Kvinnorna kände sig som testdockor under behandlingarna och upplevde 

också att sjukdomen hade blivit en norm i deras liv.   

 

Sjuksköterskorna är vårdpersonalen som spenderar mest tid med cancerpatienterna och därför 

kan sjuksköterskor bidra effektivt till patienternas välbefinnande genom att erbjuda en 

komplett, empatisk och kunnig omvårdnad. Framförallt måste sjuksköterskor kunna 

kommunicera empatiskt med patienten för att kunna ha en empatisk förhållande som 

underlättar den fysiska och psykiska omvårdnaden. Ett bra förhållande mellan sjuksköterska 

och cancerpatient behövs eftersom patienten upplever att de förlorar självsäkerheten och att 

de är hjälplösa. En bra sjuksköterska ska respektera patienten, ta emot informationen från 

patienten samt ha en effektiv kommunikation med patienten. 
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Självständighet  

Författarna plockade ut meningsenheterna ur patografier enskilt och vidare analyserades och 

kondenserades meningsenheterna tillsammans. Författarna skrev tillsammans delarna 

“inledning”,  “bakgrund”, “metod”, “resultat” och “diskussion” samt samarbetade med 

innehållsanalysen. Slutsatsdelen har skrivits gemensamt. Bilagorna har bearbetats 

tillsammans. Alla delarna har bearbetats flera gånger enskilt och gemensamt. Båda författarna 

har granskat hela examensarbetet. I övrigt har författarna träffats ofta vid BTH biblioteket 

och Karlshamn biblioteket för att skriva examensarbetet. Samarbetet för examensarbetet har 

fungerat bra bland annat på grund av de regelbundna diskussionerna kring examensarbetets 

olika delar. I kombination med personliga möten skedde kommunikationen kring arbetet via 

sms och telefonsamtal. Varje vecka sattes gemensam deadline för när vissa delar av arbetet 

skulle vara färdiga. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Libris 

Sökordskombinationer Sökdatum  Antal träffar Patografier Lästa 
abstrakt 

Valda patografier 

Bröstcancer + Patografi 180919 10 st Klart att jag klarar 
mig!:dagbok om min 
bröstcancer (Ihre, 1994) 
 
När du blir ”flintis” kan 
pappa köra mig till fritids 
då?: [att leva med 
bröstcancer (Andersson, 
2004) 
 
Boken jag saknade när jag 
fick bröstcancer: tankar, 
känslor, fakta, behandling 
och alternativa metoder 
(Wachtmeister, 1997) 
 
Mellan köksfönstret och 
evigheten: om kärlek, 
vänskap och arbete 
(Thunberg, 2006) 
 
Bara mitt bröst: en 
överlevnadsbok för 
cancerdrabbade (Ullenius, 
2000) [Ny utg.] 
 
En hel jävla bok om 
cancer (Lindgren, 2016) 
 
Hope (Tenor, 2013) [Ny 
utg.] 
 
Möte med döden mitt i 
livet (Tuft, 1992) 
 
Jag vill fan leva 
(Björkegren Jones, 2014) 
 
Förändringar : tio kvinnor 
skriver om cancer 
(Waldetoft, 2000)

7 st Mellan köksfönstret 
och evigheten: om 
kärlek, vänskap och 
arbete (Thunberg, 
2006) 
 
En hel jävla bok 
om cancer 
(Lindgren, 2016) 
 
Hope (Tenor, 2013) 
[Ny utg.] 
 
Jag vill fan leva 
(Björkegren Jones, 
2014) 
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Bilaga 2 Utvalda patografier 

Författare/utgivningsår Titel Sidantal Handling 
Karin Thunberg, 2006 Mellan köksfönstret och 

evigheten: om kärlek, 
vänskap och arbete  
 

278 s Karin Thunberg, sedan många år journalist på Svenska 
Dagbladet, får via telefonsamtal från läkaren reda på att hon 
har bröstcancer. Beskedet förändrar hennes liv för alltid. 
Karis cancersjukdom blir den röda tråd som slingrar sig 
genom berättelsen, ända fram till det lyckliga slutet. 

Charlotta Lindgren, 2016 En hel jävla bok om cancer  242 s Charlotta Lindgren var 35 år gammal när hon fick aggressiv 
bröstcancer. Då hade hon två småbarn och efter beskedet 
planerade hon sin begravning samtidigt som hon lagade 
mat. Året efter kom ett annat hemskt besked, nästa cancer. 
Charlotta började skriva för sin egen skull, för att förstå allt 
som hon varit med om. Mörker, rädsla, sorg men även 
hopp.

Karin Björkegren Jones, 
2014 

Jag vill fan leva 236 s Karin Björkegren Jones är journalist, författare och 
yogalärare som fick diagnosen inflammatorisk bröstcancer. 
Den aggressiva cancerformen krävde det tunga artilleriet: 
cellgifter, mastektomi, strålning och annat. Boken belyser 
Karins tankar under ett år, då hennes liv sattes på 'on hold'. 
Ett år då allt var fyllt av mycket sorg, rädsla och kaos.  
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Bilaga 3 Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Jag har pendlat mellan rädsla, 
oro och misströstan. Skrivit 
testamente i huvudet, tänkt och 
oroat mig. 
(Björkegren Jones, s.14) 

Jag har pendlat mellan rädsla, 
oro och misströstan. 

Känslomässig 
pendling 

Förändrat känsloliv 

Lungor fyllda av rädsla. Det 
var hemskt. Jag fick ont i 
kroppen och min egna 
dödsångest var förlamande. 
(Lindgren, s.45) 

Jag fick ont i kroppen av 
förlamande dödsångest. 

Förlamande 
dödsångest 

Förändrat 
känsloliv 

Ändå är det den rädslan som 
överskuggar allt annat: Att jag 
ska dö ifrån mitt barn. Innan 
han har fått riktigt fotfäste i 
vuxenlivet. Innan han har en 
egen familj. 
(Thunberg, s.125) 

Rädslan som överskuggar 
allt annat är att jag ska dö 
ifrån mitt barn. 

Dödsångest 
relaterad till 
familjen 

Förändrat känsloliv 

Kortisonet slog till hårt och 
cellgifterna med. Har mått så 

Kortisonet och cellgifterna 
har gjort att jag mått så illa. 

Illamående som 
biverkning 

Förändrad kropp 
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illa på ett sådant 
magkatarraktigt sätt. 
(Björkegren Jones, s.101) 

Sedan smakade allt jag försökte 
äta skit. Maten smakade 
plastigt och äckligt. (Lindgren, 
s.45) 

Allt jag åt smakade äckligt. Försämrad smak Förändrad 
kropp 

Jag stryker handen över bröstet 
som inte finns, klappar 
försiktigt på revbenet, fingrar 
på ärret som fortfarande 
ömmar...Fortfarande är allt så 
ovant, så främmande. 
(Thunberg, s.278) 

Jag stryker handen över 
bröstet som inte finns. 
Fortfarande är allt så ovant, 
så främmande. 

Främmande bröst 
efter mastektomin 

Förändrad kropp 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


