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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Att drabbas av denna 
sjukdom kan skapa fysiska och känslomässiga problem. De vanligaste behandlingarna är kirurgi, 
cytostatika och strålning. Dessa behandlingar leder till fysiska och psykiska påfrestningar. Eftersom 
kvinnornas upplevelser är individuella är det viktigt att sjuksköterskor arbetar personcentrerat. Detta 
kan lindra det lidande som uppstår och kvinnorna kan då uppleva välbefinnande.
Syfte: Syftet var att beskriva unga kvinnors (under 45 år) upplevelser av att leva med bröstcancer.
Metod: Kvalitativ design baserat på fyra patografier. Datamaterialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. En induktiv ansats och manifest förhållningssätt har 
tillämpats. 
Resultat: Studiens resultat baserades på fyra kategorier: Emotionella konsekvenser, Att uppleva 
fysiska reaktioner, Att anpassa arbetet efter bröstcancer och Att uppleva stöd från omvärlden. När 
kvinnorna fick beskedet om bröstcancer förändrades deras värld och fylldes med rädsla och oro. De 
blev av med ett av sina bröst, tappade håret och drabbades av stor trötthet. Det som fick dem att vilja 
fortsätta leva var stödet från omgivningen - arbetskollegor, anhöriga och vårdpersonal. 
Slutsats: Tiden med bröstcancer upplevdes som påfrestande och påverkade kvinnornas liv ur flera 
aspekter. Resultatet visar på värdefulla faktorer som hjälper sjuksköterskan att utföra en säker och 
personcentrerad vård.

Nyckelord: Bröstcancer, kvalitativ metod, kvinnor, lidande, personcentrerad vård, upplevelse
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Inledning

Att drabbas av cancer kan skapa både fysiska, psykiska, existentiella och sociala problem, 

vilket i sin tur kan skapa störningar i sexuella och känslomässiga relationer för den sjuka 

(Bergmark, 2007). Borbasi och Coyne (2008) anser att hur kvinnor upplever bröstcancer 

skiljer sig åt beroende på kvinnans ålder. Unga kvinnor har ofta svårt att gå in i patientrollen 

eftersom de anser sig vara för unga för det. De befinner sig mitt i livet med karriär och 

eventuell familj (Borbasi & Coyne, 2008). Den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i 

Sverige är bröstcancer. De flesta kvinnor som drabbas av bröstcancer är runt 60 år och 

omkring 10 procent är under 45 år. Dessutom är bröstcancer den cancerform som leder till 

näst flest dödsfall bland kvinnor i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018). Samtidigt är 

chansen att bli botad stor tack vare tidig diagnostisering och förbättrade 

behandlingsmöjligheter (Cancerfonden, 2015a). Det finns betydligt mycket mer forskning om 

hur äldre kvinnor upplever bröstcancer än om yngre kvinnor. Detta blir ett problem för både 

kvinnorna och sjuksköterskorna då yngre kvinnor löper större risk att drabbas av en aggressiv 

form av bröstcancer (Cancerfonden, 2015a). Problem relaterade till yngre kvinnor med 

bröstcancer kan exempelvis handla om frågor om kroppsbild, kvinnlighet och sexualitet. Att 

förstå hur unga kvinnor upplever sin livssituation i samband med diagnostisering och 

behandling av bröstcancer är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna ge bättre stöd (Elmir, 

Jackson, Beale och Schmied, 2010).

Bakgrund

Bröstcancer

Risken att drabbas av cancer ökar ofta med stigande ålder, trots detta kan även unga personer 

drabbas av sjukdom där risken för cancer är vanligare hos unga kvinnor jämfört med män 

(Socialstyrelsen, 2019). Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer, som är en 

elakartad tumör i bröstkörteln. Oftast utvecklas cancer under lång tid och därför dröjer det 

innan det uppstår symtom (Cancerfonden, 2015a). Enligt Oliveira, Mattias, Lemos Santos, 

Tomeleri da Fonseca Pinto, Colombo Gomes och Wotzasek Cestari (2018) är det vanligaste 

tecknet på bröstcancer en knöl som uppstår i bröstet eller armhålan. Det finns ingen fastställd 
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orsak till varför bröstcancer uppstår men det finns en rad riskfaktorer, exempelvis tidig debut 

av menstruation, sent klimakterium, kvinnligt kön, hög ålder, längd över genomsnittet, 

ärftlighet eller att ha sin första graviditet efter att ha fyllt 30 år (Oliviera, et.al., 2018). 

Enligt Almås och Myklebust Sörensen (2011) finns tre olika undersökningsmetoder för att 

diagnostisera bröstcancer: undersökning av bröst, mammografi och finnålsbiopsi. 

Samlingsnamnet för detta är trippeldiagnostik. Undersökning av bröst är en metod där man 

känner på bröstet med fingrarna och på så sätt kan man upptäcka knölen. Mammografi är en 

röntgenundersökning som visar om det finns en förändring i bröstet. Cancerfonden (2019) 

berättar att finnålsbiopsi innebär att ta ett cellprov från själva tumören som visar om den är 

godartad eller elakartad.

Enligt Cancerfonden (2015a) finns det olika behandlingar men de vanligaste är kirurgi, 

cytostatika och strålbehandling. Kirurgiskt ingrepp behöver inte betyda att hela bröstet tas 

bort, så kallad bröstbevarande kirurgi är vanligast. Är dock tumören väldigt stor eller om det 

är fler än en tumör så opereras hela bröstet bort (Cancerfonden, 2015a). Cytostatika, som är 

ett samlingsnamn av flera typer av läkemedel, kan ges innan operation i syfte att krympa 

tumören om den är för stor för att opereras direkt. Den kan även ges efter avlägsnande av 

tumör i förebyggande syfte mot återfall eller ny tumör (Cancerfonden, 2015b). 

Strålbehandling har ungefär samma syfte som cytostatika men det används endast efter 

operation och inte före (Cancerfonden, 2015c).

Vikten av personcentrerad omvårdnad vid bröstcancer

Begreppet personcentrerad omvårdnad, som har blivit alltmer känt inom vård och omsorg, 

handlar om att sätta personens behov och resurser i centrum för vården. Att tillämpa 

personcentrerad vård innebär att synliggöra hela personen samt att prioritera tillgodoseende av 

andliga, sociala, existentiella och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov. 

Personcentrerad vård inom omvårdnad handlar om att ta hänsyn till personens likvärdighet 

(McCance och McCormack, 2013). För att kunna skapa förståelse ska sjuksköterskan ha vilja 

och intresse av att lyssna på personens egen berättelse eftersom dennes beskrivning av behov 

har stor betydelse i genomförandet av vården. Sjuksköterskan kan tillämpa personcentrerad 

vård genom att möjliggöra för personen att leva det liv hen vill leva trots sjukdom och ohälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
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återställa hälsa och lindra lidande. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) är sjukdomslidande ett lidande som förekommer oftast inom hälso- och 

sjukvården och som upplevs på grund av sjukdom eller annan ohälsa. Då unga kvinnor ofta 

befinner sig mitt i livet med karriär och eventuellt har småbarn kan yngre kvinnor som 

drabbas av bröstcancer ha svårt att hantera sin livssituation. Forskning har nämligen visat att 

få diagnosen bröstcancer kan vara en chock och en väldigt stressande tid i yngre kvinnors liv 

(Borbasi & Coyne, 2008). Vilket kan leda till ett sjukdomslidande. Att få en ökad kunskap om 

hur yngre kvinnor upplever det att leva med sjukdomen kan därför hjälpa sjuksköterskan att 

lindra deras lidande utifrån ett mer personcentrerat förhållningssätt.

Tidigare forskning om förändrad kroppsbild och livssituation 

De behandlingar som ofta ingår i en bröstcancerdiagnos har många biverkningar som kan 

påverka eller förändra en person både kroppsligt och mentalt (Almås och Myklebust 

Sörensen, 2011). De kvinnor som måste operera bort ett bröst pendlar ofta mellan olika 

känslor. De kan uppleva en tacksamhet eftersom operationen gjorde att de blev av med 

cancern men samtidigt känna sig arga eftersom de förlorat en kroppsdel som för så många har 

en stor roll i deras kvinnliga identitet (Bäcklund, Sandberg och Åhsberg, 2016). Efter 

operation kan många kvinnor besväras av förändringar i hudkänseln. Det kan visa sig 

antingen som bortfall av känsel eller som överkänslighet där även mycket lätt beröring kan 

skapa stor smärta. Tillståndet går oftast över av sig själv efter ett tag men ibland kan det bli 

permanent (Almås och Myklebust Sörensen, 2011)

Boehemke och Dickerson (2005) förklarar att nästan alla som genomgår 

cytostatikabehandling drabbas av håravfall. För många blir det en traumatisk upplevelse som 

skapar starka reaktioner. Många kvinnor rakar av sig allt hår direkt vid första tecken på 

håravfall istället för att låta det ske av sig själv.

Lewis (2004) beskriver att kvinnors kärleksförhållanden ofta sätts åt sidan i det tidiga skedet 

av sjukdomen. Både kvinnan och hennes partner går in i ett överlevnadsläge. Emotionellt stöd 

får ofta en betydligt mindre plats än vad exempelvis behandlingsbeslut får. Senare börjar 

många kvinnor känna behov av att prata om sina känslor och få utrymme att vara ledsna. 

Vidare beskriver Lewis (2004) att här uttrycker många respektive att de inte vill att dessa 

negativa känslor ska ta en för stor plats utan vill hellre hjälpa sina livskamrater genom att se 

och prata om det positiva i livet. När sedan behandlingsperioden är klar och kvinnan är 
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friskförklarad är det inte ovanligt att kvinnans partner tycker att hon borde komma tillbaka till 

sitt normaltillstånd snabbare än många kvinnor är emotionellt redo för.

Enligt Coyne och Borbasi (2008) kan samspelet mellan att ha bröstcancer och att vara 

mamma leda till betydande stress och emotionellt lidande särskilt om barnen är väldigt unga. 

Yngre kvinnor känner ofta en större press att inte visa sin sjuka sida för mycket inför sin 

familj eftersom de ofta har små barn som är beroende av en stabil förälder. Olika problem de 

kan stöta på är hur de ska förklara för barnet vad diagnosen innebär, barnets rädsla att de 

också ska få sjukdomen eller behovet av att skydda sitt barn från att se de verkligt mörka 

sidorna i mammans lidande (Coyne och Borbasi, 2008).

Teoretisk referensram

Eriksson (1994) skriver att lidande och vård är relaterade till varandra. Varje persons lidande 

är unikt och dess egna. Lidande kan upplevas som ett hot mot personens existens. Lidande är 

en del av människans liv och för att det ska kunna lindras så måste lidandet bekräftas. 

Personen måste därefter få möjlighet att processa och uppleva lidandet. Först efter det kan 

personen försonas med sitt lidande och se meningen bakom det. Eriksson (1994) beskriver 

lidande som något dåligt i sig, men att det också kan ses som en kamp. Det finns egentligen 

inget motsatsförhållande mellan lidande och välbefinnande. Tvärtom är det fullt möjligt för 

den lidande människan att uppleva hälsa med hjälp av omkringliggande faktorer.

Eriksson (1994) beskriver tre olika typer av lidanden: livslidande, vårdlidande och 

sjukdomslidande. Livslidande är något som alla människor upplever och är kopplat till hur 

personen formar sitt liv. Vårdlidande är ett lidande som till varje pris bör försöka undvikas. 

Det sker till följd av bristande eller utebliven vård. Sjukdomslidande är lidande som är direkt 

kopplat till sjukdom, exempelvis smärta, illamående, trötthet. Det kan även ge upphov till 

psykiskt lidande exempelvis genom en känsla av att vara sårad eller känna sig sårbar 

(Eriksson, 1994). Att vara sårbar innebär att personen upplever ett hot mot sin existens och en 

känsla av att inte längre kunna lita på sin kropp (Dahlberg, et.al., 2003). Enligt cancerfonden 

(2019) är cancer en sjukdom som kroppen skapar själv i form av en för snabb celldelning 

vilket gör att kvinnan kan förlora tillit till sin kropp. När personen kastas mellan hopp och 

förtvivlan så upplevs ofta en minskad kontroll av sitt liv som i sin tur kan leda till ett ökat 

lidande (Dahlberg, et.al., 2003).
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Problemformulering

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer för kvinnor i Sverige. De flesta som drabbas 

är över 60 år och endast ett fåtal kvinnor som drabbas är under 45 år. De behandlingar som 

ofta krävs för att begränsa cancern eller bota den leder till ett förändrat utseende vilket gör att 

kvinnorna får en annan relation till sin kropp. Unga kvinnor är ofta i en fas i sitt liv som 

handlar om att göra karriär inom sitt yrke eller att bilda familj och ta hand om sitt eller sina 

barn. En ökad förståelse för dessa kvinnors situation kan hjälpa sjuksköterskor att anpassa sin 

omvårdnad vilket kan skapa en tryggare vård.

Syfte

Syftet var att beskriva unga kvinnors (inte äldre än 45 år) upplevelser av att leva med 

bröstcancer.

Metod

Design
För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie baserad på patografier. Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) används kvalitativ metod när en upplevelse ska beskrivas. Eftersom 

syftet med denna studie var att beskriva unga kvinnors upplevelser av bröstcancer 

använder författarna av studien sig av en kvalitativ metod. Inom kvalitativ forskning finns en 

strävan efter att försöka förstå ett fenomen. Ett insamlingsmaterial som hör till kvalitativ 

design är patografier. Eftersom patografier präglas av avgörande händelser och livsmöten 

anses det vara lämpligt i denna studie. Patografier är berättelser skrivna av en person som 

återberättar en tid kännetecknad av ohälsa. Dessa berättelser förklarar och ger mening åt 

förändringar i vårt livsparadigm (Olsson och Sörensen 2011). Induktiv metod har använts i

studien eftersom det är förenligt med syftet som utgår från människors upplevelser. Henricson 

och Billhult (2017) beskriver induktiv metod som forskning som drar slutsatser av 

erfarenheter och deduktiv metod som slutsatser dragna från teorier.

Urval 
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Den urvalsstrategi som använts var det avsiktliga urvalet som enligt Kristensson (2014) går ut 

på att medvetet välja ut vilket datamaterial som ska stå till grund för dataanalysen.

Inklusionskriterierna i studien var att Patografierna skulle vara skrivna av unga kvinnor som 

insjuknat i bröstcancer vid en maxålder av 45 år och fått diagnosen efter år 2000, med ett 

fokus på upplevelser i samband med diagnostisering och under behandling.

Exklusionskriterierna var att patografierna inte skulle vara faktaböcker, och för att undvika 

misstolkningar exkluderades böcker som var skrivna på annat språk än svenska samt av 

närstående.

Datainsamling
Libris är en nationell databas som har använts för att söka patografier som besvarar syftet. Vid 

en första sökning användes sökordet Bröstcancer vilket gav 947 träffar, men många av 

böckerna var faktaböcker. Därför gjordes en andra sökning där sökorden bröstcancer biografi 

användes, vilket gav 63 träffar. Detta ledde emellertid till att en av de patografier som fanns 

med i den initiala sökningen försvann. För att inte missa något material togs även den boken 

med. Sen byttes sortering av böcker från relevans till nyast först och urvalet begränsades 

genom att Blekinge Tekniska Högskola valdes som enda bibliotek. Detta gav elva träffar. 

Därefter exkluderades de böcker som skrevs tidigare än 2000 vilket gav åtta träffar. Böcker 

som var skrivna av kvinnor som drabbades av bröstcancer när de var över 45 år valdes bort 

eftersom studiens syfte var att belysa unga kvinnors upplevelser. Därefter återstod fem böcker 

varvid en exkluderades efter att den lästs igenom eftersom den drabbade kvinnan fick sin 

diagnos innan 2000. Till slut återstod fyra böcker som uppfyllde våra kriterier: En hel jävla 

bok om cancer (2016) av Charlotta Lindgren, Kul med cancer: hur man tar sig igenom 

bröstcancer (2014) av Monika Titor, Hope (2013) av Lotta Tenor och Bröstresan (2011) av 

Ulrika Palmcrantz.

Presentation av utvalda patografier

En hel jävla bok 

om cancer (2016) 

Charlotta 

Lindgren

Charlotta var 35 år när hon fick beskedet om bröstcancer. Hon hade då 

tre små barn. Efter ett år kom beskedet om ny cancer. Men mitt i allt 

mörker tändes en gnista när hon fick reda på att hon var gravid med 

sitt fjärde barn. En dröm hon hade haft sedan hon var barn.
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Kul med cancer: 

hur man tar sig 

igenom 

bröstcancer 

(2014)

Monika Titor

Monika var 45 år när hon fick bröstcancerdiagnosen. Hon befann sig 

mitt i livet, var småbarnsförälder och arbetade som journalist. Boken 

skrev hon för att hjälpa andra bröstcancerdrabbade att se det positiva i 

livet trots diagnosen.

Hope (2013)

Lotta Tenor

Lotta skulle fylla 37 när hon upptäckte knölen i det högra bröstet. Den 

panik hon då greps av gjorde att hon såg till att få beskedet redan 

samma dag. Det faktum att hon är utbildad sjuksköterska upplevde 

hon inte hjälpte henne. Det ledde snarare till att för lite information 

gavs till henne och att hennes arbete utsatte henne för farliga smittor.

Bröstresan (2011)

Ulrika Palmcrantz

Ulrika var 45 år när hon fick beskedet via mammografiscreening. Då 

hade hon redan skjutit fram besöket tre veckor. Boken är baserad på 

den dagbok hon förde från beskedet till friskförklaringen. Därför är 

den inte uppdelad i kapitel utan utifrån de olika händelsernas datum.

Dataanalys
Patografierna har analyserats i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) metod av 

kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan innehållsanalysen 

skrivas utifrån två olika metoder: det manifesta förhållningssättet innebär att forskaren endast 

använder det som direkt beskrivs i texten medan det latenta förhållningssättet innebär att 

textens innebörd tolkas av forskaren. I denna studie har manifest ansats använts men latenta 

inslag har förkommit. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det svårt att få en studie att 

vara enbart manifest och det förkommer nästan alltid latenta inslag. 

Alla fyra patografier lästes två gånger av båda författarna för att en tydlig uppfattning av 

innehållet i böckerna skulle komma fram. Därefter kunde meningsenheter som svarade på 

syftet plockas ut och föras in i en tabell. Kondensering och skapande av koder gjordes 

tillsammans för att en gemensam bild av texten skulle föras fram. När de kondenserade 

meningsenheterna skulle kategoriseras jämfördes deras likheter och skillnader och 

grupperades i underkategorier och kategorier. Graneheim och Lundman (2004) anser att en 

text bör läsas igenom ett flertal gånger för att en känsla av helheten ska uppstå. Därefter kan 

meningsenheter som besvarar syftet plockas ut och kondenseras, vilket innebär en förkortning 
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som fortfarande bibehåller kärnan. Fortsatt ska meningsenheterna förkortas ytterligare och 

skapa en kod. Koderna jämförs och sorteras baserat på deras likheter och skillnader, vilket 

leder till underkategorier och kategorier.

Exempel på analys

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori

På bussen på 
väg till jobbet 
sitter jag och 
svettas med 
mössan på. vill 
ta av den, men 
vågar inte. -
Tänk om hela 
frillan följer 
med… Till slut 
står jag inte ut 
längre. Försiktig 
tar jag av den. 
Mössan är tom. 
Jag andas ut 
(Titor, s. 5)

Svettas med 
mössan på. 
Vågar inte ta 
av den. Tänk 
om frillan 
följer med. Står 
inte ut. 

Tänk om frillan 
följer med, står 
inte ut. 

Att genomlida 
biverkningar 
från cytostatika

Fysiska 
konsekvenser

Etiska överväganden
Enligt Kjellström (2017) är forskningsetik de etiska överväganden som utförs inför och under 

utförandet av ett vetenskapligt arbete. Forskningen ska inte utsätta någon för skada eller 

obehag. Personens integritet ska respekteras i forskningsarbetet. Forskningsetik i 

vetenskapligt arbete finns till för att försvara människor som samverkar och deltar i studier 

och att skydda deras grundläggande värde och rättigheter. Vid studerande av patografier har 

författarna redan bestämt vad som inte ska inkluderas, till exempel att inte beskriva privata 

relationer. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att autonomiprincipen innebär att forskaren 

ska visa respekt för personens självbestämmande. Det innebär i praktiken att 

forskningsdeltagarna ska kunna bestämma vad som ska vara med och vad som inte ska 

inkluderas. I studien användes patografier som data. Eftersom författarna själva har valt att 

publicera böckerna för allmänheten ses det som ett godkännande för andras användande av 

informationen. Patografierna i denna studie har analyserats textnära för att kärnan i texten inte 

skulle förvrängas. Detta minskar risken för integritetskränkning av forskningsdeltagarna. 
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Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär godhetsprincipen att forskningen som görs ska 

göra gott och förebygga eller förhindra skada. Genom att försöka förstå unga kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer kan det skapa bättre förutsättningar för kvinnor i 

samma situation och hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att förbättra kvaliteten på 

vården. Detta överensstämmer med nyttoprincipen som enligt Kristensson (2014) innebär att 

nyttan med forskningen ska överväga potentiella risker och därmed vara starkt motiverad att 

genomföra.

Resultat

Resultatet grundas på fyra kategorier som beskriver unga kvinnors upplevelse av bröstcancer;

emotionella reaktioner, att uppleva fysiska konsekvenser, att anpassa arbetet efter bröstcancer 

och att uppleva stöd från omvärlden (figur 1). De underkategorier som framkom var: Att 

uppleva oro och rädsla, att få en känsla av hopp, att förlora ett bröst, att genomlida 

biverkningar från cytostatika och att få besvär med huden.

Figur 1: Kategorier och underkategorier
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Emotionella reaktioner 

De olika känslor som kvinnorna upplevde var alla kopplade till bröstcancerdiagnosen och 

behandlingen. Kategorin består av underkategorierna att uppleva oro och rädsla och att få en 

känsla av hopp.

Att uppleva oro och rädsla

Analysen visade att kvinnorna chockades av beskedet om bröstcancer och upplevde en stor 

livsförändring i samband med bröstcancerdiagnosen. Kvinnorna levde vanliga liv med mycket 

lycka och glädje innan beskedet, men deras värld och levnadssätt förändrades till att bli

ängsligt och ångestfylld efter sjukdomen. Känslor som rädsla, oro och ångest uppstod hos 

kvinnorna i samband med bröstcancern eftersom sjukdomen upplevdes som dödlig. 

Kvinnorna beskrev sjukdomen som en hemsk händelse som gjorde livet och vardagen svår att 

hantera. De fick börja ett nytt liv med nya utmaningar som mest handlade om att kämpa för 

sin överlevnad. En känsla av panik väcktes hos kvinnorna i samband med beskedet eftersom 

de var så unga och dessutom småbarnsmammor. ”Jag är 41, mamma till två fantastiska 

flickor, fem och tre år gamla. Jag får inte dö. De behöver mig” (Titor, 2014 s. 22). Skräcken 

att få cancerbesked grep tag om kvinnorna hårt med en känsla av att mista sina liv.

Att få sjukdomsbeskedet kändes som att en främmande värld med nya termer och begrepp 

öppnat sig och att dörren till den gamla och trygga världen stängdes. Beskedet om bröstcancer 

kom helt oväntat och kvinnorna kände sig inte beredda på det. De befann sig mitt i arbetslivet 

och hade drömmar och planer inför framtiden.

Jag var inte alls förberedd. Inte det minsta. Jag hade planer. Jag hade drömmar. Jag 
hade min familj med små barn. Ett, två och fyra år gamla. Det fanns så mycket lycka i 
mitt liv så jag behövde inte någonting mer. Absolut inte cancer. Men den klampade in 
utan att knacka på (Lindgren, 2016, s. 7).

I samband med att kvinnorna kände en knöl eller en kula på bröstet väcktes panikkänslor. De 

blev rädda att de hade drabbats av en livsfarlig sjukdom. Verkligheten kändes konstig och 

skrämmande. De upplevde sig som helt friska och välmående och hade därför svårigheter att 

applicera diagnosen på sina för övrigt friska kroppar. De kunde inte acceptera att tumören 

som befann sig i deras kropp kunde leda till att de miste sina liv. Dödsångesten gjorde att hela 

världen stannade och det kändes fruktansvärt att de kunde dö från sina barn. “Hela världen 
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stannade - jag började gråta hysteriskt och kände den totala dödsångesten greppa mig” 

(Tenor, 2013, s. 17).

Kvinnorna kände sig ensamma i sin situation och frågan om varför just de drabbades av 

sjukdomen uppstod hos dem. De upplevde bröstcancerbeskedet som en stor sorg. 

Bröstcancern styrde totalt över kvinnornas liv och fick ett grepp om deras tillvaro och 

levnadssätt genom att ta deras energi och viljekraft. Sjukdomen förvandlade glädjen i 

vardagen till skräck och panik. Sjukdomen gjorde att kvinnorna fick en känsla av hopplöshet 

och de vågade inte planera framåt eftersom de inte visste hur länge de skulle leva.

Det framkom att kvinnorna upplevde sårbarhet och fick sömnsvårigheter på grund av en 

ständig oro för sjukdomen och tankarna på döden. De kunde inte slappna av på nätterna 

eftersom nätterna kändes förskräckliga och skrämmande. “Min sömn var dålig och 

demonerna och trollen delade säng med mig” (Lindgren, 2016, s. 139).

En rädsla för att cancern skulle sprida sig till andra delar av kroppen var också något 

kvinnorna oroade sig för. Även efter operationen kände de sig rädda och upplevde ett hot från 

det kvarvarande bröstet trots att det inte fanns cancer i det. Kvinnorna var också rädda för de 

biverkningar som skulle kunna framkomma i samband med de olika behandlingarna - att inte 

vakna upp efter operationen, att tappa hår efter cytostatikabehandling och att få lymfödem 

eller svidande hud efter strålbehandlingen.

Det är så mycket som har blivit annorlunda efter cancern. Som inte syns utanpå. Som 
ni aldrig skulle kunna ana eller gissa er till. Ni ser mig nog precis som innan. Men om 
ni kunde se djupare skulle ni upptäcka att under fasaden finns djupa sprickor som är 
omöjliga att laga (Lindgren, 2016, s. 160).

Att få en känsla av hopp

Kvinnorna beskriver hur de till en början trodde att världen skulle rasa ihop. Men det enda 

som förändrades var att de fick cancerdiagnosen. Kvinnorna skriver att beskedet om 

bröstcancer kunde leda till depression och ångest men de bestämde sig för att kämpa, vara 

glada och att njuta av den glädje och lycka som förutom bröstcancer fanns runt omkring dem. 

Kvinnorna hade en stor och stark vilja att leva trots sjukdomen genom att bearbeta och kämpa 

mot sorgen och lidandet. “Att livet inte alltid tar slut när cancern kommer in som en 

oinbjuden gäst. Den kan faktisk försvinna och lämna plats för en mycket välkommen liten gäst 

i stället”. (Lindgren, 2016, s. 103).

Kvinnorna hade en stark vilja att leva trots att de genomgick olika behandlingar som kunde 

leda till både fysiska och psykiska påfrestningar. Kvinnorna strävade efter ett vanligt liv och 
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ville tillbaka till sin gamla trygga värld genom att motionera, umgås med sina vänner och hitta 

på roliga saker med sina barn och familj. Kvinnorna upplevde att de blev starkare och att livet 

blev bättre efter att de kämpat mot cancer och inte givit upp. De upplevde hopp inför 

framtiden och hade en stark vilja att leva eftersom de var unga och småbarnsmammor och 

hade olika planer för framtiden som att resa, jobba och se barnen växa. Efter att kvinnorna 

genomgick olika behandlingar och fick beskedet att de skulle överleva kände de sig lyckliga 

och glada.

Men hemma hos oss är det mesta som vanligt nu, det är ingen dramatik längre. Vi 
kollar på tv och gör läxor och går ut med Parker, precis som vanligt. Och jag tror att 
vi älskar det här vanliga. Allting blir mindre läskigt då. lugn lunk, inget farligt på 
gång. Vi är på väg tillbaka till det normala livet igen (Palmcrantz, 2011, s. 124).

Fysiska konsekvenser

De fysiska förändringar som kvinnorna upplevde var alla kopplade till de olika 

behandlingarna de genomgick. De underkategorier som användes var: Att förlora ett bröst, att 

få besvär med huden och att genomlida biverkningar från cytostatika.

Att förlora ett bröst

Inför operationen kände kvinnorna en stark oro över att sakna sin förlorade kroppsdel, men 

snabbt efter operationen märkte de att det inte störde dem längre utan att de hade vant sig. 

Kvinnorna upplevde inte heller att mastektomin skadade deras kvinnlighet men de 

observerade att kroppen såg annorlunda ut. “Jag har aldrig sett min egna kvinnlighet i mina 

bröst. Stora bröst har aldrig känts lockande att ha. Mina bröst har suttit där ungefär som att 

mina tår har suttit på mina fötter” (Lindgren, 2016, s.141). Kvinnorna kände sig trygga i sin 

kropp efter mastektomin eftersom de då var cancerfria. Därför blev ärret något som var 

vackert.

Att genomlida biverkningar från cytostatika

Hur kvinnorna upplevde cytostatikabehandlingen skiljde sig åt. En del upplevde det som 

ganska lätt och drabbades endast av få biverkningar i form av trötthet och en känsla av att 

vara uppe i varv på grund av kortison. Merparten av kvinnorna upplevde cytostatikan som den 
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jobbigaste delen av behandlingen. De drabbades de första dagarna efter kurerna av kraftigt 

illamående med kräkningar och starkt sänkt energinivå. För att klara av dessa dagar kom de 

på olika strategier. Bland annat så fyllde de dagarna som de mådde bra på med positiva 

upplevelser. På så sätt kunde de ligga och tänka på detta när de mådde dåligt och inte hade 

energi till annat. För att tackla illamåendet så såg de till att ge sig själva belöningar efter de 

värsta dagarna. “De fem illamående dagarna var jobbiga. Därför såg jag till att få belöning 

varje gång jag hade tagit mig igenom hopplösheten. På den sjätte dagen gick jag till jobbet 

och vid lunch promenerade jag ner till Thaikiosken” (Titor, 2014, s. 58). Kvinnorna upplevde 

besvärliga biverkningar från de tabletter de tog mot illamåendet. De fick en känsla av att inte 

hänga med omvärlden och mycket yrsel uppstod. Inför varje omgång cytostatika skulle en stor 

mängd olika sorters prover och tabletter tas:

Tydligen skulle jag ta både tabletter mot illamående, droppar mot förstoppning, ännu 
mera mot illamående och nåt snabbverkande klyx om magen helt stannade av. Upp i 
ändtarmen och kläm åt. Det var tabletter mot svamp också. Allt kortison kunde 
tydligen ge både svullnad, överaktivitet, sömnlöshet och svamp som biverkan. 
(Lindgren, 2016, s. 39)

Kvinnorna började tappa sitt hår omkring två veckor efter första kuren cytostatika. Detta 

väckte både negativa känslor som ledsamhet och ibland kändes det äckligt att tappa så mycket 

hår men också positiva händelser. Med hjälp av peruken upplevde de att deras utseende inte 

förändrades så mycket utan det såg ut som deras eget hår. För de som upplevde det som 

jobbigt att tappa håret blev det ett stort orosmoment redan innan det hände. De var rädda för 

att allt håret skulle följa med om de inte hanterade det försiktigt.

Kvinnorna valde att raka av sig allt hår innan det föll av sig självt. Att vistas bland människor

utan att täcka över sitt tunna eller bortrakade hår upplevdes för somliga som mycket svårt. 

“Klarar inte att gå genom korridoren med mina tunna testar. Jag ser snart ut som Gollum i 

Sagan om Ringen! Man ser rakt in i min hårbotten nu” (Palmcrantz, 2011, s. 88). För andra 

upplevdes det inte så dramatiskt utan de valde att inte använda peruken. Kvinnorna glömde 

ibland att ta på sig sin peruk efter olika aktiviteter och det skapade stora ångestkänslor.

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. vad ska jag göra nu? (Titor, 2014, s. 34)
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Att få besvär med huden

Kvinnorna upplevde cytostatikabehandlingen som väldigt jobbig och blev därför lättade när 

de fick höra att strålbehandlingen inte hade lika jobbiga biverkningar. 

“Illamående var ingen biverkan längre. Jag skulle räkna med att bli trött. Huden kunde bli 

skadad och klia. Var oturen framme kunde strålningen orsaka lymfödem” (Lindgren, 2016, s. 

65). Kvinnorna upplevde besvär med stramande hud i armhålan i början av behandlingen och 

röd, öm och svidande hud på slutet. Trots dessa biverkningar så upplevde kvinnorna att detta 

var den lättaste och minst smärtsamma delen av behandlingen.

Att anpassa arbetet efter bröstcancer

Denna kategori handlar om hur kvinnorna upplevde ett behov av att få arbetet anpassat i 

förhållande till deras nuvarande livssituation. 

De flesta av kvinnorna upplevde att deras arbetskamrater var tillmötesgående och förstående 

över deras situation, att kvinnorna inte alltid orkade jobba och därför ibland inte kunde hålla 

deadlinen. Trots att kvinnorna upplevde att arbetet var något positivt som hjälpte dom att 

slippa tänka på sjukdomen och fick dom att må psykiskt bättre fanns ett behov av att få arbetet 

anpassat för att dom skulle orka med sitt arbete. Kvinnorna upplevde emellertid att det var 

svårt att få hjälp med eftersom det rådde stor personalbrist och det fanns ingen som kunde 

överta kvinnornas arbetsuppgifter.

För att klara av behandlingarna behövde kvinnorna vara sjukskrivna i perioder. Kvinnorna 

drabbades av illamående och starkt nedsatt energi under fem dagar efter varje kur cytostatika 

och kunde då inte arbeta. Efter mastektomin behövde kroppen tid att läka. Eftersom det var 

svårt för kvinnorna att använda armarna på grund av smärta kunde inte vissa arbetsuppgifter 

utföras.“Är sjukskriven på heltid ca 2 månader tills det sista såret har läkt, kan inte använda 

armarna riktigt, ingen styrka, det gör ont på sidorna av bröstkorgen” (Tenor, 2013, s. 78).

Trots att kvinnorna upplevde strålningen som den lättaste delen av behandlingen var de 

sjukskrivna under den tiden. Detta eftersom de var tvungna att åka till sjukhuset varje dag.

Att uppleva stöd från omvärlden
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Kvinnorna i studien upplevde att de fick stöd från omgivningen både vid diagnostisering och 

under behandlingen.

Stöd från omgivningen upplevdes som något betydelsefullt för alla de fyra kvinnorna under 

bröstcancerresan. När kvinnorna fick beskedet om cancer hade de svårt att berätta det för sin 

familj och vänner. De försökte hålla beskedet om cancern hemligt och undanhöll sin sorg och 

sitt lidande från omgivningen för att denna inte skulle känna sig belastad. 

När de väl berättade om cancern var stödet som det fick av sin omgivning mycket uppskattat 

eftersom det gav dem kraft och styrka att kämpa mot sjukdomen. Kvinnorna upplevde sig 

trygga och lugna och kunde lättare ta sig igenom sjukdomen när deras partner, barn, vänner, 

arbetskamrater och vårdpersonal fanns till hands. Kvinnorna kände sig lyckliga och 

tacksamma över att det fanns så många människor runt omkring som brydde sig om dem. 

Partnern som tröstade dem när de var ledsna, familjen som hjälpte dem med hushållssysslor 

och även barnen som gjorde att de glömde bort sin sjukdom för en stund. Partnern lugnade 

dem och gav en känsla av trygghet under sjukdomens förlopp. Vännerna ringde upp och 

frågade om hur de mådde och erbjöd att hjälpa kvinnorna med barnen så att de skulle kunna 

vila. Barnen kunde inte direkt stötta dem men gjorde att de fick hopp och vilja att leva trots 

cancern. 

Kvinnorna kände sig trygga när vårdpersonal som läkare, sjuksköterskor, kurator och 

psykologer hjälpte dem på olika sätt, exempelvis genom att ta sig tid att lyssna på och 

bekräfta deras lidande. De kände en lättnad av att träffa en psykolog som stöttade dem genom 

att lyssna på deras negativa upplevelser och gav värdefulla tips på hur de skulle hantera livet 

med cancer. ”Självklart är jag tacksam över otroligt mycket. Över livet, mina barn, att jag 

bor i Sverige och att jag fick den bästa vården då jag fick cancer” (Lindgren, 2016, s. 144).

Diskussion

Metoddiskussion

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att fördelen med att använda sig av patografier i en 

kvalitativ metod är att de innehåller beskrivningar som ger en djupare förståelse av ens 

upplevelse och utgår från verkliga händelser. Vidare förklarar Olsson och Sörensen (2011) att 

det anses som en fördel att personen som skriver om sina upplevelser vill dela med sig av sina 

erfarenheter för att kunna hjälpa den andra personen som befinner sig i samma situation. En 
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nackdel med patografierna är att de ibland innehåller mycket information som inte är relevant 

för studiens syfte. Patografierna innehöll exempelvis beskrivelser om tiden efter 

behandlingen.

De inklusionskriterier som användes var att kvinnorna inte skulle vara äldre än 45 år när de 

fick diagnosen och att de skulle ha fått diagnosen efter år 2000. Eftersom syftet var att belysa 

unga kvinnor som fått bröstcancer ansågs åldern 45 lämplig eftersom Cancerfonden (2018) 

förklarar att färre än 20 procent av de drabbade är under 50 år och färre än fem procent under 

40 år. Exklusionskriterierna var att patografierna inte fick vara skrivna på annat språk än 

svenska vilket gjorde att eventuella förvrängningar av texten undveks. Att patografierna var 

skrivna på svenska gjorde att misstolkning av deras upplevelser minskades då texten inte 

behövde översättas. Eftersom det inte fanns biografier i Blekinge Tekniska Högskolas 

bibliotek som uppfyllde våra kriterier skrivna på annat språk än svenska så har inte något 

värdefullt datamaterial tappats. Ett annat exklusionskriterie var att författaren inte fick vara en 

annan person än den bröstcancerdrabbade kvinnan vilket ansågs som en fördel då det skapade 

förståelse om hur kvinnorna själva upplevde tiden med cancer. Dessa kriterier ledde till ett 

trovärdigt resultat i enlighet med Kristenssons (2014) beskrivning av trovärdighetsaspekten 

verifierbarhet. Den handlar om hur mycket av resultatet som byggts med hjälp av det 

insamlade datamaterialet. Valet att endast använda Blekinge Tekniska Högskola som 

tillgängligt bibliotek gjorde att urvalet begränsades. Hade fler bibliotek använts kunde

ytterligare två böcker använts. Detta ansågs dock inte nödvändigt eftersom det material som 

hittades i de befintliga böckerna räckte för ett relevant resultat.

Processen att ta fram meningsenheter fick upprepas ett antal gånger. Eftersom studien är 

skriven av två författare minskades risken för bias som enligt Kristenson (2014) handlar om 

att forskaren av olika anledningar påverkar studien. Detta ökar även tillförlitligheten av 

studien eftersom resultatet är mer sanningsenligt och grundas mer på datamaterialet 

(Kristenson, 2014). När meningsenheterna hade delats in i kategorier upptäcktes det att det 

fattades ett flertal meningsenheter, trots att författarna tills studien redan hade läst böckerna

två gånger. Därför lästes böckerna ännu en gång för att plocka ut fler meningsenheter. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att en text bör läsas igenom ett flertal gånger för att en 

känsla av helheten ska uppstå. Koderna var svåra att definiera eftersom de behövde vara 

textnära och inte skulle tolkas. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att manifest

förhållningssätt innebär att texten inte tolkas utan bara det självklara och det synliga används. 
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Att nå en tydlig avgränsning mellan subkategorierna baserat på likheter och skillnader 

uppfattades som svårt eftersom de ibland tycktes passa i två eller flera kategorier. Det 

upplevdes även svårt att hitta rätt begrepp till kategorierna men det löstes genom en upprepad 

diskussion mellan författarna och extern granskare kring kategoriseringen.

Datamaterialet lästes med ett manifest förhållningssätt. Endast det synliga och det uppenbara i 

texterna analyserades. I valet att inte använda ett latent förhållningssätt så finns det risk att 

den underliggande betydelsen går förlorad (Graneheim & Lundman, 2004). När patografier är 

det valda datamaterialet så behöver hänsyn tas till att författarna av böckerna inte kan lägga 

till information. Därför bör texterna analyseras textnära vilket manifest förhållningssätt 

innebär.

Resultatdiskussion

Syftet med föreliggande studie var att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. Resultatet baserades på fyra huvudkategorier som visade att kvinnorna upplevde 

psykiska och fysiska påfrestningar, behov av stöd från omgivningen samt svårigheter att 

arbeta med bröstcancer.

I resultatet framkom det att kvinnorna i samband med beskedet om bröstcancer upplevde en 

stor dödsrädsla. De kände sig rädda för att dö från sina små barn och hade därför svårt att 

acceptera sjukdomen. Liknande resultat har framkommit i andra studier där Coyne och 

Borbasi (2008) beskriver att många kvinnor upplever en chock i samband med diagnostisering 

av bröstcancer och där själva beskedet upplevs som den mest stressande och chockerande 

tiden i deras liv. Vidare visade resultatet att kvinnorna hade svårt att berätta om sin sjukdom 

för sin familj och sina barn. Coyne och Borbasi (2008) beskriver att det är mycket vanligt att 

kvinnor oroar sig för hur de ska berätta om sin diagnos för sina barn. Samspelet mellan att ha 

bröstcancer och att vara mamma till unga barn orsakar betydande stress och emotionellt 

lidande för kvinnorna. Bröstcancer upplevdes som ett hot mot kvinnors liv och hälsa. 

Kvinnorna kände sig sårbara och ensamma i sin situation. Eriksson (2015) menar att sjukdom 

och hälsa berör hela människans livssituation. Att uppleva hot mot ens totala existens kan 

innebära livslidande. Eriksson (1994) skriver att även sjukdomslidande kan uppstå till följd av 

en sjukdom som kan leda till psykiskt lidande genom en känsla av sårbarhet. Vidare framkom 

det att kvinnorna inte kände sig beredda på diagnosen eftersom de var unga och befann sig 
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mitt i arbetslivet. De fick en känsla av hopplöshet och vågade inte planera för framtiden 

eftersom livet tycktes vara begränsat. Resultatet stämde överens med det Almeida, 

Comassetto, Cezar Alves, Pereira dos Santos, Oliveira Silva, & Figueiredo Trezza (2015) 

beskriver - att en förödande sjukdom som cancer kan förändra unga kvinnors känslor och 

livssituation. Unga kvinnor är oftast oförberedda och blir överraskade över att få en allvarlig 

sjukdom som bröstcancer i en tidig ålder. Kvinnorna upplever att vägen framför dem är okänd 

och att framtiden är osäker. Beskedet kan även medföra svårigheter som omfattar känslor som 

ångest, sorg och rädsla för död. Det framkom också att kvinnorna kände en rädsla för 

biverkningarna som skulle kunna uppstå i samband med behandlingen. Almås och Myklebust 

Sörensen (2011) menar att de behandlingar som ofta ingår i en bröstcancerdiagnos har många 

biverkningar som kan påverka eller förändra en både kroppsligt och mentalt. Trots att 

kvinnorna levde ett besvärligt liv med bröstcancer uppkom det även hopp och vilja att kämpa 

mot lidandet. Eriksson (2015) menar att att vara i lidandet är en kamp mellan hopp och 

hopplöshet, mellan liv och död. Att uppleva lidandet behöver inte nödvändigtvis innebära att 

personen inte kan känna välbefinnande.

Resultatet visade även att av de fysiska förändringar kvinnorna drabbades av på grund av 

behandlingarna var håravfall den mest omfattande och svårast att genomgå. Lewis-Smith 

(2015) hävdar att håravfall är ofta den mest skrämmande biverkningen av cytostatika. Det är 

det som kvinnorna tycker gör att de ser sjuka ut, därför valde de att raka av håret innan det 

hade fallit av sig själv. Även Boehemke och Dickerson (2005) lyfter fram detta i sin studie där 

kvinnorna som intervjuades även de valde att ta tillbaka kontrollen genom att raka av håret. 

Alla kvinnorna visste om att håravfall var ofrånkomligt men trots det så var det svårt att 

förbereda sig känslomässigt. I Boehemke och Dickersons (2005) studie förklarade kvinnorna 

att biverkningarna från behandlingarna var lättare att hantera om de kände till dem, men de 

beskrev samtidigt att håravfallet var en traumatisk upplevelse. Eriksson (1994) delar in 

lidande i livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. Sjukdomslidande är det lidande som 

är direkt kopplat till någon typ av ohälsotillstånd. Håravfall är en biverkning av 

cytostatikabehandling som visade sig skapa ett ökat lidande. Boehemke och Dickerson (2005) 

beskriver att en del av kvinnorna stark förknippade sin kvinnliga identitet med sitt hår. Dessa 

kvinnor köpte sina peruker så fort de fick chansen. För att personen enligt Eriksson (1994) ska 

kunna gå vidare med sitt liv bortom lidandet så krävs det att personen hittar någon typ av 

mening med lidandet. Att veta att cytostatikan minskade risken för återfall och att håret skulle 

växa tillbaka var en tröst för kvinnorna.
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I resultatet framkom det dessutom att för att kvinnorna skulle klara av behandlingarna så 

behövde de vara sjukskrivna i perioder. Samtidigt var arbetet en uppskattad strategi för att 

slippa tänka på bröstcancern. Johnsson, Fornander, Rutqvist och Olsson (2011) visar i sin 

studie att de kvinnor som har problem med att komma tillbaka till arbetet är de som har 

genomgått cytostatika- och strålbehandling. Det som ökade chansen att kvinnorna återgick till 

arbetet var ett tillfredsställande liv och tillgång till copingresurser. Mahar, BrintzenhofeSzoc 

och Shields (2008) hävdar i sin studie att kvinnor som kan och vill fortsätta arbeta under 

behandlingen löper mindre risk att drabbas av ångest och upplever ofta en högre livskvalitet. 

Eriksson (2015) förklarar att ett livslidande kan uppstå när personen exempelvis inte klarar av 

sociala uppgifter. Bröstcancerdiagnos och dess efterföljande konsekvenser kan göra att det 

känns svårt att utföra sitt arbete med samma kvalitet som innan diagnosen. Behandlingarna 

kan ta på de fysiska krafterna och det faktum att ens egen kropp har skapat cancer kan skapa 

en känsla av att vara emotionellt uttömd.

Resultatet visade att stöd från partner, familj, vänner och speciellt vårdpersonalen hade stor 

betydelse för kvinnorna under tiden de levde med bröstcancer. Almeida, et.al. (2015) 

beskriver att de drabbade kvinnorna blir beroende av människor i omgivningen. De hittar i sin 

familj det mod och stöd som krävs för att bli starkare och kunna kämpa mot sjukdomen. 

Kvinnorna i studien upplevde att de fick stöd från anhöriga med hushållssysslor och med att ta 

hand om barnen medan de mådde dåligt. På liknande sätt beskrivs av Almeida et. al (2015) att 

kvinnorna får stöd av sin familj inte bara känslomässigt utan även med rutinmässiga 

aktiviteter och dagliga uppgifter medan de är fysiskt och psykiskt sårbara. Kvinnorna i studien 

upplevde mycket stöd särskilt från vårdpersonalen. Vårdpersonalens vänliga bemötande 

uppskattades mycket av kvinnorna. Det gjorde att de kände sig trygga, de blev behandlade 

som en person och inte som patient.

Almeida et.al (2015) belyser att vårdpersonalens stöd har en stor betydelse för kvinnor särskilt 

under behandlingen. Eftersom behandlingarna kan medföra negativa effekter och 

biverkningar är det av vikt att vårdpersonalen ger tillräcklig information om det. Vidare 

menar även Demir, Donmez, Ozsaker och Dirmali (2008) att vårdtagaren känner tillit till 

vårdgivaren när de blir informerade och känner sig deltagande i sin behandling. McCance och 

McCormack (2013) menar att personen bakom sjukdomen ska lyftas fram, vårdtagaren ska 

ses som en person och inte som en patient. Resultatet visade även att kvinnornas lidande 

bekräftades av vårdpersonalen vilket var betydelsefullt. Detta innebär således att lyhördhet för 
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personens egen berättelse är av stor vikt för att sjuksköterskor ska kunna genomföra en god 

personcentrerad omvårdnad.

Slutsats

Studiens resultat visade att kvinnorna upplevde fysiska och psykiska påfrestningar under tiden 

de levde med bröstcancer. Beskedet förändrade kvinnornas levnadssätt och ändrade deras syn 

på livet. Att kvinnorna drabbades av bröstcancer upplevdes som att de mötte en ny värld med 

nya utmaningar som de inte varit med om tidigare. Att få en förändrad kropp var en jobbig 

händelse men som de tog sig igenom med hjälp av omgivningens stöd. Kollegor och anhöriga 

hjälpte dem att komma förbi de svåra tankarna. Även vårdpersonalen hade stor betydelse och 

med hjälp av dem fann de en känsla av hopp.

Kvinnor som drabbas av bröstcancer har i många fall inte så stor kontakt med vården utan 

mötena blir ofta korta. Därför är det av vikt att sjuksköterskor som arbetar med dessa kvinnor 

vet hur de ska anpassa sitt beteende för att ett respektfullt och tillitsfullt förhållande ska kunna 

skapas. Kvinnorna måste känna sig trygga i sjuksköterskans omvårdnad. Alla kvinnor 

reagerar och agerar olika och att som sjuksköterska ha kunskap om flera olika förhållningssätt 

kan bidra till en säkrare och mer personcentrerad vård.

När författarna av studien sökte efter artiklar som kunde bekräfta det som resultatet kommit 

fram till om arbetssituationen hittades endast kvantitativa artiklar. Författarna anser att det 

behövs mer kvalitativ forskning om hur arbetsförmågan berörs och hur arbetet kan påverka 

kvinnors mående när de drabbas av bröstcancer.

Självständighet

Samarbetet mellan författarna av studien har fungerat bra och de olika delarna av arbetet har 

fördelats lika. Stora delar av arbetet har skrivits gemensamt men vissa delar skrevs 

självständigt. Inledningen och rubriken bröstcancer i bakgrunden skrevs gemensamt. 

Personcentrerad omvårdnad skrevs av Zia och tidigare forskning om förändrad kroppsbild och 

livssituation och teoretisk referensram skrevs av Alva. Design skrevs av Zia och 

datainsamling skrevs av Alva. Urval, dataanalys och etiska överväganden skrev tillsammans.

Vilka patografier som skulle användas bestämdes gemensamt. Sedan lästes de enskilt och 

meningsenheterna plockades också fram enskilt. Analysen av datamaterialet gjordes 
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gemensamt men resultatets olika delar fördelades mellan författarna. Zia skrev emotionella 

reaktioner och att uppleva stöd från omvärlden. Alva skrev att uppleva fysiska konsekvenser 

och att anpassa arbetet efter bröstcancer. Hela metoddiskussionen skrevs gemensamt och 

resultatdiskussionen delades upp.
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Bilaga 1 
Exempel på meningsenheter 

Meningsenheter Kondensering Kod Kategori

Panikångest. 
Dödsångest. 
Längtan tillbaka till 
förr. Till innan. Att 
inte veta om jag ville 
framåt eller bakåt. 
Bara inte här i den 
konstiga 
skrämmande 
verkligheten. 
(Lindgren, s. 136)

Panikångest. 
Dödsångest. Längtan 
till förr. Bara inte här 
i den konstiga 
skrämmande 
verkligheten

Panikångest, 
dödsångest, 
skrämmande 
verkligheten.

Emotionella 
konsekvenser

Ojdå. Jag tittar 
bekymrat på kvinnan 
i spegeln med det 
centimeterkorta 
håret. Nej jag får 
byta klänningen, den 
här passar inte. Men 
det ser lika illa ut i 
den gröna och i den 
turkosa klänningen. 
Jag öppnar 
garderoben igen och 
tar fram kartongen 
med peruken som jag 
nyligen lagt undan. 
Sätter på mig 
peruken. Nu ser den 
turkosa klänningen 
snygg ut, likaså den 
gröna och den 
mörkblåa (Titor, s. 
38)

Tittar bekymrat på 
kvinnan i spegeln 
med det 
centimeterkorta 
håret. Klänningen 
passar inte i det 
centimeterkorta 
håret. Sätter på mig 
peruken. Nu ser 
klänningarna snygga 
ut.

Klänningen passar 
inte i det 
centimeterkorta 
håret.  

Fysiska 
konsekvenser 

Nu under 
strålningen är jag 
sjukskriven på heltid 

Sjukskriven på heltid 
igen. Övermäktigt att 
åka till sjukhus och 

Sjukskriven under 
strålning

Att arbeta med 
bröstcancer 
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igen, det kändes 
övermäktigt att ta sig 
både till sjukhus och 
jobb varje dag, även 
om jag känner mig 
ganska okej de flesta 
dagar (Palmcrantz, 
s. 116) 

jobb varje dag även 
om jag är okej. 

Min mamma kom 
och hjälpte till med 
matlagning och 
städning och allt 
praktiskt. Hon lät 
mig sova om jag 
behövde. Hon blev 
min livlina för att ta 
mig igenom dagarna 
som bara kändes 
som en evighetslång 
sträcka tills cancern 
skulle tas bort. 
(Lindgren, s 33)

Mamma hjälpte till 
med matlagning, 
städning och allt 
praktiskt och blev 
min livlina för att ta 
mig igenom dagarna 
som kändes som en 
evighetslång sträcka.

Mamma hjälpte till 
med matlagning, 
städning. Blev min 
livlina.

Omgivningens 
inverkan 


