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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i västvärlden och 
medelåldern för att drabbas är 64 år. Det finns olika sorters bröstcancer som kan sitta i olika 
delar av bröstet. De vanligaste behandlingsmetoderna vid bröstcancer är operation, 
strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonell behandling, dessa används ofta 
tillsammans för att minska risken för återinsjuknande. Behandlingarna bidrar till påfrestande 
biverkningar hos kvinnan vilket påverkar hennes välmående och livskvalitet. Sjuksköterskan 
ska med empati stötta och hjälpa kvinnorna att klara av behandlingen och de biverkningar 
som medföljer för att minska lidande. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors känslor att leva med bröstcancer under 
behandlingstiden. 
Metod: Studien genomfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman. Arbetet baserades på 4 patografier. 
Resultat: Resultatet av arbetet blev 4 olika huvudkategorier: Vardagslivet med bröstcancer 
under behandlingstiden, Behandling och kontakt med hälso- och sjukvården, Fysiska 
förändringar under behandling av bröstcancer och Framtid vid bröstcancer under 
behandlingstiden. 
Slutsats: Bröstcancer påverkar kvinnans självbild och livskvalitét då biverkningarna av 
behandlingarna påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Behandlingarna gjorde att kvinnorna 
kände smärta vilket påverkade deras vardagsliv, de kände oro, rädsla och ångest inför 
behandlingarna samt rädsla att bli försämrad i sin sjukdom, andra känslor som också 
påverkade kvinnornas vardagsliv var trötthet, rädsla och ensamhet. De kände skam, ilska, 
sorg och en förlust av identit över att ha förlorat ett bröst. Att tappa håret gav känslor av 
obehag och oro, de kände sig utstirrade i sociala sammanhang. Att lämna sin kropp till 
sjukvården gjorde att kvinnorna kände sig maktlösa, ledsna, rädda och ovärdiga. Det 
framkom även positiva känslor i samband med håravfall och när behandlingen närmade sig 
sitt slut. Sjuksköterskan har som uppgift att utstrålar en trygghet och stöd för att öka deras 
välmående under behandlingarna. 

 
Nyckelord: behandling, bröstcancer, kvinna, känslor 
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Inledning 

Den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor är bröstcancer och den orsakar flest dödsfall 

bland kvinnor i världen (Folkhälsomyndigheten, 2019). Det har framkommit att 

bröstcancerpatienter som genomgått mastektomi utan rekonstruktion av bröstet har en sämre 

livskvalité och känner psykisk stress (Fanakidou el al., 2017). Bröstcancer påverkar livet och 

livssituationen för kvinnan och hon måste anpassa sig till en ny förändrad kropp samt skapa 

en ny självbild (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016). Sjuksköterskan skulle kunna minska 

negativa känslor som uppkommer för kvinnor som drabbats av bröstcancer, dock har det 

framkommit att detta brister bland annat när kvinnorna inte fick tillräckligt med information 

vilket påverkade dem negativt. Istället blev då hälso- och sjukvårdspersonal en källa till 

ytterligare en stress hos kvinnorna (Curtis, Groarke, McSharry, & Kerin, 2014). 

Sjukdomslidande uppkommer vid sjukdom och behandling, det kan vara förorsakat av 

vårdpersonal och kan bidra till ytterligare lidande på en andlig och själslig nivå. Livslidande 

uppstår när hot mot personens existens uppkommer och på så sätt påverkas personens 

framtida planer och uppdrag. Vårdlidande kan uppkomma när patienten känner sig kränkt i 

kontakt med vården (Eriksson, 1994). För att ge en god och personcentrerad omvårdnad till 

bröstcancerpatienter ska sjuksköterskan arbeta empatiskt och ha en kompetens om 

människans välbefinnande och sociala färdigheter samt ha en bra kommunikationsförmåga 

(Vila et al., 2017). 

 
Syftet med arbetet är att belysa känslor av att leva med bröstcancer under behandlingstiden 

hos bröstcancerdrabbade kvinnor, både positiva och negativa känslor. Detta för att kunna 

tillämpa kunskapen i omvårdnaden eftersom det är en stor patientgrupp som är i behov av 

god omvårdnad. Studiens resultat bör väcka intresse hos den allmänna befolkningen och hos 

vårdpersonal inom hälso-och sjukvården. Det är värdefullt att öka förståelsen kring vilka 

känslor som kan uppkomma hos bröstcancerpatienter under behandlingstiden för att bättre 

kunna förstå patienterna och ge en god omvårdnad och minska risken för ytterligare lidande. 
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Bakgrund 

Bröstcancer 

För alla sorters cancer är det gemensamt att cellerna kommit över olika genetiska egenskaper 

och förändringar som börjar konkurrera med kroppens friska celler. Bröstcancer är den 

vanligaste formen av cancer hos kvinnor i västvärlden (Planck & Palmgren, 2016). Cirka 20 

kvinnor diagnostiseras varje dag och cirka 30% av alla sorters cancer som kvinnor drabbas av 

utgörs av bröstcancer. Totalt sätts cirka 9000 bröstcancerdiagnoser varje år och medelåldern 

för att insjukna är 64 år (Torsler Andersson, 2018). Det finns olika sorters bröstcancer som 

uppstår på olika platser i bröstet och det är individuellt hur snabbt cancern växer. Symtom för 

bröstcancer är bland annat knöl i armhålan, hudrodnad, indragningar i huden, apelsinhud, 

förstorat bröst, förhårdningar i bröstet samt blod och vätska från bröstvårtan (Torsler 

Andersson, 2018). 

 
Olika gener och ärftlighet har en anknytning till bröstcancer. En kvinna, vars mamma eller 

syster som har eller har haft bröstcancer har själv en ökad risk för att få bröstcancer (Sun et 

al., 2017). Andra riskfaktorer är kön och ålder. Majoriteten av dödsfallen vid bröstcancer är 

kvinnor över 40 års ålder. Reproduktiva riskfaktorer för bröstcancer är tidig menstruation, sen 

menopaus och sen första graviditet. Även hormoner som intas genom preventivmedel eller 

hormonersättning och livsstil påverkar förekomsten av bröstcancer. Alkoholkonsumtion, 

fettrik kost och rökning är ytterligare riskfaktorer (Sun et al., 2017). 

 
Behandling vid bröstcancer 

 
Operation vid bröstcancer är den vanligaste behandlingen och syftet med operationen är att ta 

bort så mycket som möjligt av cancercellerna. Ofta kan det behöva tas bort frisk vävnad runt 

tumören för att vara säker på att alla cancerceller är borta och cancervävnaden undersöks 

sedan för att få en bild av cancerns karaktär (Zedenius, 2019). Det finns olika faktorer som 

avgör vilken sorts operation som ska utföras. Dessa faktorer är tumörens tillväxt, storleken på 

tumören i förhållande till bröstets storlek, antalet tumörer som finns i bröstet, vilken plats 

tumören sitter på i bröstet, om patienten kan genomgå strålbehandling och till sist vad 
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patienten själv har för önskemål. I de flesta fallen görs operationen i armhålan för att på så 

sätt undersöka om cancern spridit sig till lymfkörtlarna och det är under dessa operationer 

som det kan konstateras om tumören spridit sig till lymfkörtlarna eller inte. Det finns 

bröstbevarande operation och den görs oftast när tumören är stor eller om den sitter i nedre 

delen av bröstet. En annan form av operation är Mastektomi som innebär att hela bröstet 

opereras bort (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2015). 

Strålning är en behandlingsmetod vid cancer och går ut på att exponera det specifika 

cancerområdet med strålning i syfte att förstöra cancercellerna. Eftersom strålningen är 

specifik för det cancerdrabbade området skyddas andra delar av patientens kropp och dess 

celler så det inte utsätts för strålning (Peart, 2015). Vid strålbehandling används 

röntgenstrålar som är mycket starka och innehåller mycket energi. Biverkningar vid 

strålbehandling är hudreaktioner, illamående, nedsatt aptit, trötthet och håravfall beroende på 

var strålningen ges (Björk-Eriksson, 2019). Vid bröstcancer kan strålningsbehandlingen 

användas ensam eller tillsammans med andra behandlingar som exempelvis operation och 

cytostatikabehandling (Peart, 2015). 

Cytostatika är ett läkemedel som ska stoppa cancern från att sprida sig, stoppa tillväxten, 

döda redan spridda cancerceller och lindra symtom av cancern. Cytostatikan transporteras 

med blodet och når därför hela kroppen även kroppens friska celler som exempelvis att 

immunförsvaret angrips vilket leder till att patienten blir mer infektionskänslig. Biverkningar 

vid cytostatikabehandling är bland annat vallningar, torra slemhinnor, oregelbundna 

menstruationer, illamående, kräkningar, nedsatt aptit, blåmärken och håravfall (Peart, 2015). 

Hormonell behandling innebär att cancern bekämpas via hormonsystemet. För att 

behandlingen ska fungera krävs det att tumören innehåller hormonreceptorer som 

hormonerna kan blockera och då blockeras tumörens tillväxt. Biverkningar vid behandlingen 

kan jämförs med symtom vid klimakteriet (Zedenius, 2018). Klimakterieliknande 

biverkningar vid hormonell behandling är bland annat svettningar, humörsvängningar, 

ledstelhet, torra slemhinnor och minskad sexlust (Bröstcancerförbundet, 2019). 

 
Behandling vid bröstcancer är bland annat baserade på vilket stadium bröstcancern befinner 

sig i, om den har metastaserat sig, om den har hormonreceptorer, patientens ålder och om 
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kvinnan har genomgått klimakteriet. Standardbehandling är operation för att ta bort 

cancervävnaden och beroende på vilket stadie bröstcancern befinner sig i opereras det bort 

mer eller mindre bröstvävnad samt om cancerceller finns i lymfvävnaden kan även detta 

opereras bort. Efter operation är det vanligt med strålningsbehandling av bröstet. Det är en 

subklinisk behandling och denna kombination har visat sig minska återfallsrisken av cancern. 

De flesta kvinnorna som drabbats av bröstcancer får efterbehandling med bland annat 

cytostatikabehandling och hormonell behandling. Dessa behandlingar har visat sig förbättra 

resultatet av kirurgi- och strålbehandlingen. Cytostatikabehandling är standardbehandling när 

cancerceller finns i lymfkörtlarna och när cancertumörer är större än 1 cm (Maughan, 

Lutterbie & Ham, 2010). 

Det har framkommit att bröstcancerpatienter som genomgått mastektomi samt rekonstruktion 

i form av plastikkirurgi hade bättre livskvalitet än de patienter som genomgått samma 

behandling utan rekonstruktion av bröstet. Det innebär att kvinnor som inte genomgått 

rekonstruktion efter mastektomi har lägre livskvalitet när det kom till symtom, fysisk 

funktion, relationer och välmående. Kvinnorna som genomgick bröstcancerbehandling led av 

psykiska svårigheter och psykisk stress som var relaterade till sjukdomen vilket kan vara 

orsakat av bland annat mycket tid på sjukhuset och begränsade livsaktiviteter (Fanakidou el 

al., 2017). 

 
Omvårdnad vid bröstcancer 

 
Bröstcancer påverkar ofta livet för den drabbade kvinnan. Sjukdomen påverkar både 

kvinnans livssituation och fysiska kropp då hon behöver anpassa sig vid en kirurgiskt 

annorlunda kropp samt en förändrad självbild. Det kan uppfattas av bröstcancerpatienterna 

som absurt att bli diagnostiserad med bröstcancer och ändå känna sig frisk. Det viktigt att 

utstråla trygghet genom psykosocialt stöd för patienten för att öka välmåendet och resultat av 

rehabiliteringen hos patienten. Det är betydelsefullt för patienten att tillsammans med 

sjuksköterskan skapa en relation baserat på förtroende och tillit. Genom att veta varje individs 

specifika problem och behov kan sjuksköterskan bättre hjälpa kvinnan genom situationer som 

ger sorg, oro och rädsla. Det är av betydelse att tidigt identifiera kvinnans sociala stöd och 

hennes behov av psykologiskt stöd. De kvinnor som har byggt upp en kraft för att kämpa i 
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sjukdomen har större förutsättningar att klara av behandlingen (Bäcklund, Sandberg, & 

Åhsberg, 2016). 

Genom att ge en bra omvårdnad vid intag av patienter med bröstcancer på sjukhus bidrar det 

till en ökad livskvalité. Lindring av symtom bör ges och patientens värdighet ska prioriteras. 

Omvårdnadsteamet har en ytterst stor betydelse för bröstcancerpatienters omvårdnad och det 

bidrar till att risken för komplikationer kan undvikas lättare vilket kan bidra till en större 

helhetssyn av patienten, en ökad förståelse och på så sätt hjälpa till att skapa en god 

humaniserad omvårdnad. Bröstcancer kan påverka patienternas biologiska, andliga, 

psykosociala dimension och det är en utmaning att utföra bästa omvårdnad för 

bröstcancerpatienter då sjukdomen innefattar mer än bara en sjukdom (Silva & Moreira, 

2018). 

Hos bröstcancerpatienter påverkas de fysiska och psykiska behoven och dessa bör hanteras på 

ett lämpligt sätt. Att ha kontinuitet inom vården är av stor betydelse för patienten då 

sjuksköterskan kan se hur den påverkas av sin diagnos. För att en god omvårdnad ska uppnås 

behöver patienterna få tillgång till olika verktyg för att hantera negativa biverkningar. Som 

vårdpersonal är det viktigt att främja och lyssna på patienternas tankar och åsikter, 

patienterna ska få råd, bli vägledda och lära sig viktig information kring sjukdomen och 

kommande behandling. Det är nödvändigt för patienten att få information om hur 

betydelsefullt det är med vila, motion, kost, sömn och andra hälsosamma levnadsvanor samt 

hur de kan hantera smärtor, ångest och andra biverkningar. Sjuksköterskan kommer 

patienterna nära och därmed skapas en relation mellan patienten och sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan bör därför vara medveten om sin sinnesstämning då det kan påverka patienten 

och omvårdnaden. Det är viktigt att inneha en kompetens kring människans välbefinnande, 

sociala färdigheter, övertygelseförmåga, kunna förhandla med patienter och ha en bra 

kommunikationsförmåga för att kunna ge en god och personcentrerad omvårdnad (Vila et al., 

2017). 

För patienter som blir diagnostiserade med bröstcancer blir diagnosen en stor stressfaktor. 

Trots att diagnosen i sig var stressande för patienterna fanns det fler situationer som gav en 

större stress än sjukdomen i sig, dessa är bland annat: att få reda på sjukdomen, behandling, 

fysisk påverkan, att förlora sin kvinnlighet och krångel i vardagslivet. Patienterna ansåg att 
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sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna minska den stress och 

rädsla som uppkommer under sjukdomen genom att bland annat lyssna och ge tillräcklig 

information. Det påvisades även att hälso- och sjukvårdspersonal i vissa fall uppfattades som 

en källa till stress, exempelvis när patientens informationsbehov var större än den information 

som personalen gav (Curtis, Groarke, McSharry, & Kerin, 2014). 

När en människas liv inte utvecklar sig som han eller hon tänkt kan detta ge upphov till att 

människan blir medveten om olika förluster i livet och förlorade möjligheter, dessa förluster 

kan uppfattas som dramatiska och traumatiska. En förlust kan vara många olika saker, allt 

ifrån att ett förhållande tar slut till att personen drabbas av sjukdom och ohälsa som leder till 

en förlust av kroppsdel och funktionsförmåga. Det kan även innefattar ett hot om förlust av 

exempelvis framtidsplaner och livet. De olika förlusterna och hot om förlust i en människas 

liv kan uppfattas som traumatiska, ett trauma kan vara både fysisk och psykisk. Personen kan 

behöva ha stöd i att reflektera över sin situation och ofta räcker det sociala stödet med det kan 

behövas mer professionell hjälp för att personen inte ska utveckla värre psykiska 

ohälsoproblem. Vid förlust av sitt sammanhang i livet och kroppsdelar kan personen känna en 

sorts förlust av sig själv. Sjuksköterskans mål är inte att ge tillbaka det som personen känner 

att han eller hon har förlorat utan att hjälpa personen att försonas med sin nya vändning i 

livet. Det går ut på att ge personen utrymme att få uttrycka sig och att personerna kan behöva 

ha hjälp och stöd med att rekonstruera en ny identitet (Wiklund Gustin, 2015). 

 
 
Definition av känsla 

 
Känslor handlar om ett individuellt tillstånd som kan vara behagligt eller obehagligt. Känslor 

är en naturlig insikt och finns för att uppfatta, förstå, känna utan att ta till hjälp av förnuftet, 

erfarenheter eller iakttagelser. Känslor uppstår av orättvisor och rättvisor och de kan vara 

fysiska eller psykiska (Fredrik- Dahlin, 1830). 
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Teoretisk referensram 
 
Arbetet kommer att ha stöd i Katie Erikssons teori om den lidande människan. Arbetets 

utgångspunkt är att kvinnor med bröstcancer genomgår ett lidande under behandlingstiden 

och därför har denna teoretiska referensram använts. 

Den lidande människan 
 
Livslidande 

Livslidande innefattar hot mot personens existens och i livslidandet uppstår det även en 

förlust av att inte kunna fullfölja planer och uppdrag. Det är påfrestande när en förändring 

sker i en människas liv utan att han eller hon kan påverka det och människan behöver då 

finna en ny mening med livet. För att kunna lindra lidandet hos en patient är det av stor vikt 

att respektera, visa ett välkomnande och att de få känna sig omhändertagen. Lindra lidande 

handlar om att bibehålla patientens integritet, värdighet och inte missbruka den makt som 

vårdpersonalen besitter. Det är patienten och dennes vård som är i fokus (Eriksson, 1994). 

 

Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande förekommer vid sjukdom och behandling och att känna fysisk smärta bidrar 

till att ett lidande uppstår i samband med sjukdomen. Smärtan är inte identiskt med lidandet 

men genom att smärta uppstår hos människan kan det leda till att all uppmärksamhet riktas åt 

smärtan och det bidra till svårigheter kring att kunna hantera sitt lidande. Den fysiska smärtan 

ska försöka lindras då den kan uppfattas som outhärdlig. Ett andligt och själsligt lidande 

uppstår när människan känner sig förnedrad i relation till sin sjukdom. Det är patienten själv 

som kan bidra till att detta lidande uppstår men det är viktigt att förstå att även 

vårdpersonalen kan förorsakar detta. Känna skam och förnedring är något som också kan 

uppstå vid sjukdom (Eriksson, 1994). 

 
 
Vårdlidande 

Vårdlidandet kan sammanfattas med fyra kategorier: kränkning av individens värdighet, 

fördömelse och straff, maktutövning och att vården uteblir. Kränkning av patientens 

värdighet är den vanligaste formen av vårdlidande och kan uppstå av att patienten inte blir 
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sedd eller bekräftad. För att bekräfta patientens värdighet ska det till varje patient ges 

individuell vård. En annan sida av vårdlidandet är om vårdarna har bristande förmåga att 

bedöma vad patienten behöver och detta bidrar till en utebliven vård (Eriksson, 1994). 

 
Problemformulering 

Syftet som ska studeras är kvinnors känslor vid bröstcancer under behandlingstiden. 

Bröstcancer är den vanligaste cancersorten som drabbar kvinnor i västvärlden 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Det är många kvinnor som drabbas av bröstcancer och denna 

patientgrupp finns överallt inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskan kan möta dessa 

kvinnor oberoende av arbetsplats. Patientgruppen som är i fokus är kvinnor med erfarenhet av 

att drabbas av bröstcancer och genomgå bröstcancerbehandling. Känslor som kan uppkomma 

vid bröstcancer och under behandlingen är subjektiva och individuella. Det är prioriterat att få 

en bild av vilka känslor som uppstår vid bröstcancer under behandlingstiden för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad samt bemöta dessa patienter på ett bra och 

personcentrerat sätt. Det har framkommit i tidigare forskning att bröstcancerpatienter anser 

att hälso- och sjukvårdspersonal istället för att minska rädsla och stress bidrar till att det blir 

värre (Curtis, Groarke, McSharry, & Kerin, 2014). Forskning påvisar även att patientens 

känslor inte alltid beaktas inom vården (Edvardsson, 2010). En ökad förståelse av de känslor 

som kan uppkomma under behandlingstiden av bröstcancer kan bidra till att det blir lättare 

för sjuksköterskan att ge en god och personcentrerad omvårdnad vilket i sin tur kan leda till 

att patienten kan känna trygghet och uppnå bra livskvalité. Det har visat sig att kvinnor som 

känner kraft att kämpa och har stöd lättare klarar av behandlingen (Bäcklund, Sandberg & 

Åhsberg). Det är betydelsefullt att identifiera djupare känslor hos dessa kvinnor för att kunna 

förstå situationen som patienten befinner sig i och för att kunna hjälpa dem genom 

behandlingen. Tidigare forskning påvisar att cytostatika, operation och strålningsbehandling 

är gynnsamma tillsammans och kombineras oftast i behandling av bröstcancer (Maughan, 

Lutterbie & Ham, 2010). Författarna beslöt därför att arbetet ska inriktas på hela 

behandlingstiden och inte fokusera på enbart en behandling. Resultatet skulle kunna ge 

kunskap om de negativa och positiva känslorna som uppkommer hos kvinnorna som 

genomgår bröstcancerbehandling vilket i sin tur kan bidra till god omvårdnad. Därför är 

syftet att belysa kvinnors känslor av att leva med bröstcancer under behandlingstiden. 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa kvinnors känslor att leva med bröstcancer under 
behandlingstiden. 

 
Metod 
Design 
Utifrån syftet: att belysa kvinnors känslor att leva med bröstcancer under behandlingstiden 

har det beslutats att göra en litteraturstudie baserad på patografier. En kvalitativ design 

innebär att grunden ligger i att varje människa är unik och att människors 

verklighetsuppfattningar är individuella. Den kvalitativa designen vilar på grundläggande 

övertygelser om att allt ska betraktas i sitt sammanhang och att varje del ska ses utifrån en 

helhet. Det kvalitativa intresset ligger i människors känslor, tolkningar och beskrivningar, 

inte i sjukdom och ohälsa. Kvalitativ forskning syftar till att nå en djupare förståelse för ett 

fenomen genom tolkningar där fokuset ligger på deltagarnas perspektiv. För att detta ska vara 

möjligt måste forskaren vara ett aktivt instrument i datainsamling och analysprocess 

(Kristensson, 2014). En induktiv ansats innebär att arbetet utgår efter att beskriva människors 

egna känslor av en sjukdom och sedan dras slusatser som presenteras och skulle kunna gälla 

alla i en patientgrupp (Priebe & Landström, 2012). En patografi är en sorts självbiografi som 

baseras på erfarenheter om sjukdom och sjukvård. Med patografier som bas i arbetet skulle 

det kunna inhämtas data som kan ge ett djupare resultat och en djupare förståelse 

(Kristensson, 2014). 

 
Det har valts att utföra arbetet med en kvalitativ design för att det passar med syftet. Syftet 

med arbetet var att belysa kvinnors känslor och detta anses den kvalitativa designen passa bra 

för att ett djupt resultat skulle kunna uppnås samt en bättre förståelse av de olika individernas 

perspektiv. Arbetet baserades på fyra patografier som är skrivna av kvinnor som har haft 

bröstcancer och genomgått bröstcancerbehandling. Patografierna innehöll kvinnornas egna 

känslor av att leva med bröstcancer under behandlingstiden. Det är inte sjukdomen som ligger 

i fokus i arbetet utan kvinnornas känslor att leva med sjukdomen och genomgå behandling. 

Med den induktiva ansatsen i arbetet ska alla känslor som framkommer ur analysen i arbetet 

sättas ihop till en helhet för att få ett djupare resultat. 
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Urval 

Inklusions och exklusionskriterierna väljs ut efter vilken population som är i fokus. Detta sätt 

medverkar det till att resultatet i sin tur blir mer tillförlitligt (Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterier i arbete var att inkludera patografier som är skrivna av kvinnliga författare 

som genomgått bröstcancerbehandling i form av operation, strålningsbehandling och 

cytostatikabehandling i kombination med varandra. Patografierna skulle innehålla kvinnornas 

känslor av att leva med bröstcancer under behandlingstiden. Böckerna skulle inkludera 

kurativ behandling, böckerna skulle vara skrivna på svenska för att minska risken för 

misstolkningar och kvinnorna skulle vara äldre än 40 år då det är efter den åldern som det är 

vanligast att drabbas av bröstcancer. Patografierna skulle vara skrivna efter 2010 eftersom 

författarna ville ha resultat som är nära i tiden. Exklusionskriterierna var att inte ta med de 

patografier som inte beskriver känslor som uppstår vid bröstcancer under behandlingstiden 

eller patografier som skildrar andra sjukdomar. Böcker som skrivits av anhöriga exkluderades 

eftersom syftet är att undersöka de drabbade kvinnornas känslor och inte de anhörigas 

känslor. 

 

Datainsamling 

Här beskrivs tillvägagångssätten kring hur datan samlats in och de hjälpmedel som använts. 

En urvalsprocess och sökstrategi ska beskrivas kring inhämtandet av den valda litteraturen. 

(Kristensson, 2014). Det gjordes en första sökning på databasen Libris (u.å) där sökorden 

bröstcancer och biografi användes. Det framkom ett resultat och en filtrering på patografier 

skrivna efter 2010 gjordes. Författarna läste mer om böckerna och ansåg att de inte passade in 

på andra inklusionskriterier. Det valdes därför att göra en andra sökning för att försöka få ett 

bättre sökresultat. 

 
Den andra sökningen efter patografier gjordes på Stadsbiblioteket i Karlskronas hemsida, i 

deras sökkatalog. I sökkatalogen kan det göras sökningar på alla böcker som tillhör 

stadsbiblioteket och den uppdateras kontinuerligt när nya böcker tillkommer. Vid sökning i 

sökkatalogen kan det användas olika sökord och det finns en funktion som gör det möjligt att 

filtrera sökningen utifrån författare, ämne, språk, målgrupp och utgivningsår (Karlskronas 
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stadsbiblioteket, u.å). Denna sökning gav ett resultat som passade bättre in på 

inklusionskriterierna. 

 
För att få fram de valda patografierna användes sökorden: bröstcancer, patografi, biografi 

och behandling som kombinerades tillsammans (Se tabell 1). 

 
Tabell 1. Litteratursökning i Stadsbiblioteket Karlskronas sökkatalog. 

 

Sökord i 
Stadsbiblioteke 
t Karlskrona 

Antal träffar Datum för 
sökning 

Antalet lästa 
sammanfattnin 
gar 

Antalet 
inkluderade 
böcker 

Bröstcancer och 
patografi 

0 2019-11-20 0 0 

Bröstcancer och 
biografi 

7 2019-11-20 7 1 

Bröstcancer 
biografi och 
behandling 

2 2019-11-20 2 0 

Bröstcancer 31 2019-11-20 31 3 

 
Vid första sökningen användes sökorden “bröstcancer och patografi” som gav noll träffar. I 

nästa sökning användes sökorden “bröstcancer och biografi” som gav sju träffar där tre 

böcker exkluderades då de var skrivna innan 2010, en av böckerna exkluderades också då den 

inte var skriven på svenska och samt den femte boken då den inte heller uppfyllde 

inklusionskriterierna. Det resulterade att två böcker kvarstod som uppfyllde kraven på 

inklusionskriterierna. Dessa två böckerna söktes sedan upp på googles sökmotor för att läsa 

om böckerna och för att ytterligare säkerställa att de passade med syftet. Då det bara 

framkom två böcker som var relevanta gjordes en ny sökning med orden “Bröstcancer 

biografi och behandling” som gav två träffar där den ena exkluderades då den var skriven 

innan 2010 och den andra boken hade redan valts med i den tidigare sökningen. 

 
Eftersom det inte framkom tillräckligt med patografier på de valda sökorden gjordes därför 

en fjärde sökning med sökordet “Bröstcancer” som gav 31. Efter sortering av att böckerna 

skulle vara skrivna på svenska valdes fyra böcker bort. Efter sortering av årtal på böckerna 
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valdes 12 böcker bort då de var skrivna innan 2010 vilket exkluderades i valda kriterier. Det 

medförde att 14 böcker fanns kvar och det gjordes en extra sökning på google för att läsa om 

dess innehåll ytterligare då de ska hålla inklusionskriterierna. Efter att sökningen gjordes 

återstod det fyra böcker som innehöll känslor som uppkom vid bröstcancer under 

behandlingstiden. De övriga 10 böckerna valdes då bort eftersom de inte besvarade känslorna 

som uppstod vid bröstcancer under behandlingstiden. Två utav dessa fyra böcker hade 

författarna fått fram i tidigare sökning fast med andra sökord, vilket resulterar att två böcker 

av det nya sökordet”bröstcancer” var relevant för syftet. En av dessa böcker lånades på 

Stadsbiblioteket i Karlskrona, en lånades på Blekinge Tekniska högskolas bibliotek och de 

resterande två i Kristianstad på stadsbiblioteket. Därav valdes samtliga fyra patografier ut för 

analys som uppfyllde inklusionskriterierna. 

 
Beskrivning av patografier 

 
 
Patografi 1, (2014): 

Handling: Författaren till boken beskriver hennes känslor av att drabbas av inflammatorisk 

bröstcancer. Hon beskriver sina känslor, tankar och ångesten kring cancern, de tuffa 

behandlingarna och hennes resa genom cancern. Hon belyser att hennes relation till mat och 

yoga har hjälpt henne genom sjukdomen. 

 
Patografi 2, (2013): 

Handling: I denna bok beskriver författaren sina känslor kring att få en biljett till ett, som 

hon kallar det, cancerland. Hon berättar om sina känslor, tankar och funderingar när hoppet 

togs ifrån henne och läkaren säger: det lutar åt cancer. Hon beskriver de ensamma nätterna i 

väntan på alla besked och sina känslor kring vad ett bröst betyder för henne. 

 
Patografi 3, (2018): 

Handling: I boken berättar författaren om hur det känns att diagnosticeras med cancer och 

vad det innebär att mista ett bröst på grund av sjukdomen. Hon beskriver vad ett bröst betyder 

för en kvinnas identitet och sexualitet, något som hon kände inte förstås av sjukvården. 

Författaren är feminist och kämpar både med sin sjukdom och orättvisor mellan könen. 
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Patografi 4, (2019): 

Handling: Författaren berättar om hur det är att genomgå bröstcancer, hon skildrar hur det är 

att genomgå de olika behandlingarna och hur det känns för henne att bland annat förlora 

bröstet, håret och ögonbrynen. Hon berättar ärligt vilka biverkningar hon fick efter 

behandlingen och hur de påverkade henne. Hon beskriver på ett utförligt sätt hur feminism 

och historia har hjälp henne genom behandlingen och vilka aspekter som har varit viktiga för 

henne under sjukdomstiden. 

 
Dataanalys 

Det har valts att göra en innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans (2004) förfarande 

för att hitta mönster, likheter och skillnader. Denna metod går ut på att behandla stora 

textmängder. Det tas ut meningsenheter som är meningar med samma central betydelse, 

meningsenheter kan vara ord, meningar eller paragrafer vars innehåll är relaterade till 

varandra. Meningsenheterna ska sedan kondenseras vilket innebär att de ska brytas ner på så 

sätt att de behåller sin betydelse. Det kondenserade materialet blir försedda med en kod som 

beskriver en specifik innebörd i meningsenheterna, koderna betittas och delas sedan in i olika 

underkategorier. Underkategorierna blir sedan granskade och indelade i olika 

huvudkategorier som tillsammans skapar ett tema. Temat ska spegla vad meningsenheterna 

från första början handlade om (Graneheim & Lundman, 2004). 

 
Analysen påbörjades genom att läsa samtliga patografier för att få en helhet, patografierna 

lästes av båda författarna för att inga viktiga detaljer skulle missas och för att så många 

meningsenheter som möjligt skulle kunna tas ut utifrån syftet. När meningsenheterna, 

kondenseringen och koderna togs ut användes inga egna tolkningar, de togs ut ordagrant och 

därav är arbetet textnära. De meningsenheter som valdes ut hade fokus på att belysa känslor 

som uppstår hos kvinnor som har levt med bröstcancer under behandlingstiden. 

 
Meningsenheterna skrevs ner tillsammans efter titel och blev markerade med vilken sida och 

rad de hittats på för att det skulle vara lätt att veta vart de togs ut. Meningsenheter som inte 

stämde med syftet togs bort innan analysen påbörjades. Därefter lästes alla meningsenheterna 

igenom för att sedan kondensera dem för att i sin tur kunna bilda en kod som beskrev vad 
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meningarna handlade om. När alla meningsenheter var skrivna, kondenserade och kodade 

skrevs de ut och klipptes ut för att kunna skapa underkategorier. Författarna läste igenom alla 

meningsenheter var för sig och la dem sedan i olika högar beroende på deras innehåll. 

Högarna bildades efter begrepp som var liknande i meningarna och som tillsammans bildade 

mönster. Därefter lästes alla meningarna i varje hög för att se mönster och skapa 

underkategorier som passade in på valda meningsenheter med samma innebörd. Det kunde 

sedan med hjälp av underkategorier skapas huvudkategorier. 

 
Etiska överväganden 
Forskning ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Nyttoprincipen innebär att forskaren har 

ett ansvar att alltid överväga om forskningen kan skapa skada eller obehag. Inte 

skada-principen innebär att forskningen ska genomföras med så liten risk för skada som 

möjligt. Rättviseprincipen ger en bas för deltagarna och att de ska behandlas rättvist 

(Kristensson, 2014). I forskning ska Helsingforsdeklarationen ligga som grund och klargöra 

ett bevarande av deltagarnas integritet, rätt till information, rätt till självbestämmande, 

riskerna ska minimeras, nyttan ska övervägas gentemot riskerna och forskningen ska följa 

den lagstiftning som finns (World Medical Association, 2018). 

 
För detta arbete är nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen tillsammans 

med Helsingforsdeklarationen grunden. För att minska risken att kränka författarna till 

patografierna har det tagits beslut om att göra författarna anonyma för att det inte ska finnas 

risk att göra skada, för att behandla dem rättvist, för att bevara deras integritet samt rätt till 

information och självbestämmande. Författarna hade svårt att motivera varför patografiernas 

författare skulle finnas utskrivna i arbetet. Det anses att trots att författarna har publicerat sina 

patografier offentligt har de inte blivit tillfrågade att delta i detta arbete och därför kommer 

inte deras namn att skrivas ut i något sammanhang. Det kommer att finnas en beskrivning av 

patografierna samt citat i arbetet, dessa kommer att vara döpta till patografi 1, 2, 3 och 4 

istället för att de ska vara anonyma. Det anses vara acceptabelt att skriva med beskrivning 

och citat eftersom läsaren ändå ska kunna följa böckerna. För att hålla ett etiskt 

förhållningssätt ska datainsamlingen och datahanteringen i uppsatsen ske på ett sätt som inte 

skadar eller kränker. Nyttan med arbetet är att med resultatet från denna uppsats 

förhoppningsvis kunna bidra med en djupare kunskap om vad kvinnor som lever med 
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bröstcancer och genomgår bröstcancerbehandling känner. Det kan bidra till att sjuksköterskan 

får en ökad förståelse för kvinnorna och den stora patientgrupp som de utgör. Det är en 

förhoppning att det skulle kunna underlätta sjuksköterskans arbete för god och 

personcentrerad omvårdnad. 
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Resultat 
Analysen genomfördes och det framkom fyra huvudkategorier: Vardagslivet med bröstcancer 

under behandlingstiden, Behandling och kontakt med hälso- och sjukvården, Fysiska 

förändringar under behandling av bröstcancer och Framtid vid bröstcancer under 

behandlingstiden. Det framkom åtta underkategorier. 

Tabell 2. Övergripande beskrivning av huvudkategorier med underkategorier 
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Vardagslivet med bröstcancer under behandlingstiden 

Den psykiska vardagen under behandlingstiden av bröstcancer 

De framkom att kvinnorna kände sig friska fastän de egentligen var sjuka. Vid känslan av att 

känna sig äcklig beskriver kvinnorna av hur stor vikten är av att de få känna sig fräscha och 

de beskriver en känsla av skam när de tittade på sig själva i spegeln på grund av den 

förändrade kroppen. De beskriver känslor som oro, rädsla och ångest. Dessa känslor uppkom 

kring behandlingarna och inför jobbiga besked som exempelvis handlade om eventuell 

förekomst av metastaser. Det fanns även en ständig känsla av rädsla för återfall och 

försämring. 

 
“Känner ångesten inom mig, som en vild orkan. Den där ångesten som handlar om att jag 

senare under dagen kommer att få besked om huruvida jag har eller inte har metastaser i 

skelettet.” (Patografi 3). 

 
Kvinnorna beskriver en känsla av orkeslöshet i vardagslivet med bröstcancer under 

behandlingstiden och att det inte fanns mycket ork samt energi till annat än att försöka ta sig 

igenom dagarna vilket i sin tur påverkade deras vardagsliv. De kände sig ledsna över hur allt 

hade blivit med livet och att de missade mycket i vardagen. Kvinnorna var under 

behandlingen infektionskänsliga och strävade därför efter att inte bli sjuka då det i sin sin tur 

kunde påverka nästkommande behandling. Därför var de väldigt måna om vilka människor 

de träffade och de höll sig även borta från olika sociala sammanhang eftersom de inte ville 

utsätta sig för bakterier och riskera att bli sjuka. Det resulterade i att de kände sig både rädda 

och isolerade. De framkom även att kvinnorna kände sig ensamma, som att de var ensammast 

i hela världen och kände att andra människor inte visste hur det skulle hantera dem som 

person längre. Kvinnorna kände sig små i rollen som patient och det kändes konstigt att 

numera inte ha samma kontroll över sitt liv längre. 

 
“Igår efter stor middag med Claes barn och barnbarn blev jag så fruktansvärt trött- det 

känns som ett nederlag.” (Patografi 4). 

 
“Jag kände mig så isolerad, men jag fick helt enkelt inte utsättas för risken att få en bakterie 
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eller någon form av sjukdom utöver det jag redan hade.” (Patografi 1, 2014, s. 35). 

 
Något dessa kvinnor kände dagligen var ständig trötthet under behandlingstiden av 

bröstcancer, känslor av utmattning och trötthet var något som uppkom hos de drabbade 

kvinnorna. Det var psykiskt påfrestande att inte orka göra sådant som man tidigare kunnat. 

Även en känsla av att vara frånvarande var något som framkom hos kvinnorna, kvinnorna 

kände sig inte närvarande i livet utan kände att de var i en annan värld och de beskrev det 

som att de var i sin egen lilla bubbla. De kände att cancern tog över deras kropp och att 

kroppen inte var som tidigare vilket bidrog till att de kände ångest och obehag. 

 
Trots de negativa känslorna beskrev kvinnorna att de under sin behandlingstid med 

bröstcancern även kände positiva känslor. Kvinnorna kände glädje över att cancern bara satt i 

bröstet och att den inte var metastaserad samt glädje över att de levde. Det infann sig även en 

känsla av lycka hos kvinnorna inför de sista behandlingstillfällerna. 

 
“Idag tar jag mitt sista och sjätte cellgift. Känns som att avsluta ett kapitel i mitt så kallade 

cancerliv.” (Patografi 1). 
 

 
Den fysiska vardagen under behandlingstiden av bröstcancer 

Kvinnornas fysiska känslor i vardagslivet under behandlingstiden för bröstcancer var olika. 

Kvinnorna kände fysisk smärta i kroppen efter diverse behandlingar som de genomgått och 

det påverkade deras vardagsliv. Smärta uppkom ofta i samband med behandling och gjorde 

att de inte klarade av att leva på det sätt som de ville, det var fysiskt ansträngande för dem att 

känna smärta. Känslan av ständig smärta som de ville skulle gå över och känslan de beskriver 

av att känna sig som ett fult lapptäcke av ärr efter behandlingarna påverkade dem negativt. 

Det framkom även att kvinnorna kände sig fysiskt trötta och svaga som biverkning av 

behandlingarna och mediciner vilket påverkade dem negativt. De kände sig även förnedrade 

av vissa biverkningar som uppkom i samband med de olika behandlingarna som exempelvis 

att deras näsor började rinna okontrollerat. 

 
“När jag vaknar känns det som om en taggtråd trätts genom min ryggrad. Hur jag än vrider 

och vänder på mig gör det ont.” (Patografi 3). 
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“Och en biverkan av cellgifterna var just droppnäsa. Det kändes så förnedrande att ha en 

rinnande näsa.” (Patografi 1). 

 
Kvinnornas inställning för döden under behandlingstiden av bröstcancer 

Kvinnorna hade känslor kring döden och hur de tidigare sett på döden. De beskrev att de 

kände rädsla för döden och att de kände dödsångest vilket uppfattades som rädsla för att dö. 

Det framkom även att de kände rädsla och sorg för att lämna sina anhöriga och närstående. 

Rädslan för att dö överrumplade kvinnorna och känslan av att inte längre få vara med. 

 
“ Men jag grät inatt. Stora bebistårar rullade ner för mina kinder. Den kom bara över mig. 

Rädslan för att dö”. (Patografi 1). 
 
 
Behandling och kontakt med hälso- och sjukvården 

Hamna i sjukvårdens händer 

Kvinnorna beskrev känslan av att lämna över sin kropp till sjukvården och att det är en 

märklig känsla samt en känsla av maktlöshet. De kände sig ledsna när sjuksköterskor var 

respektlösa mot dem under deras behandling, det uppstod även en känsla av ovärdighet och 

ångest när någon annans händer tog på dem under behandlingarna. Det uppkom en känsla av 

rädsla för att personalen skulle se dem som alla andra patienter, att inte bli tagen på allvar och 

att sjukvårdspersonalen inte skulle visa förståelse. Det bidrog till att kvinnorna kände sig 

kränkta i händerna hos sjukvården. De beskriver att de kände hur förtroendet för sjukvården 

minskade och känslan av att inte lita på dem uppkom. Ilska var ytterligare en känsla som 

uppstod vid fel som sjukvården gjorde kring saker som var viktiga för kvinnorna exempel när 

det blev felbokningar av behandlingstider. Samtidigt fanns det känslor av lättnad samt 

trygghet att ha sjukvården som alltid fanns där och att de skulle höra av sig snart igen efter 

besöket. 

 
“Det kändes så märkligt att plötsligt vara så i händerna på medicinerna, så i händerna på 

sjukvården” (Patografi 1). 
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“Sneglar på doktor Erik och känner hur mitt förtroende för plastikkirurgiska avdelningen på 

Sahlgrenska sjunker i samma hastighet som en meteorit på väg mot jorden.” (Patografi 3). 

 
Kvinnornas syn på behandlingarna av bröstcancer 

Det framkom olika känslor i samband med de olika behandlingarna av bröstcancer. En känsla 

av ångest uppkom inför undersökningarna som skulle göras för att få reda på hur sjukdomen 

såg ut just då. Kvinnorna beskrev att känslan av att vara sjuk inte berodde på cancern utan 

snarare på behandlingarna och behandlingarna upplevdes som påfrestande för dem. De 

beskriver även en känsla av skräck och att vilja försvinna inför behandlingarna. De ville inte 

genomgå dem och de uttryckte att de bara ville att det skulle vara över. 

 
“Nej, jag är rädd igen inför cellgifterna på tisdag.” (Patografi 4). 

 
 

“Jag följer efter henne in i ett annat rum där jag ska få min första strålningsdos. Känner 

direkt hur jag vill här ifrån. Känner hur skräcken svärmar inuti mig.” (Patografi 3). 

 
Kvinnorna kände sig utsatta under behandlingarna samt att de kände sig ovärdiga av att 

sjukvårdspersonal tog i dem på ett sätt som de egentligen inte ville. Känslor av rädsla och att 

känna sig isolerad uppkom även vid behandlingarna samt att de under de olika 

behandlingarna kände smärta vilket kändes jobbigt för kvinnorna. 

 
“ Cellgiftsperioden var den mest utsatta situationen jag någonsin varit i” 

(Patografi 1). 

 
Behandlingarna bidrog till en känsla av ångest och hat men även en känsla av tacksamhet när 

behandlingen började lida mot sitt slut. Kvinnorna kunde känna att en känsla av glädje 

uppkom vid behandling av exempelvis röda blodkroppar som i sin tur bidrog till att en stor 

del av tröttheten försvann, tröttheten som var resultat av behandlingarna. Den sista 

behandlingen kändes skön beskriver dem då det blev som ett avslutat kapitel. 

 
“Samma känsla av matt tacksamhet när det är över. Och nu hem.” (Patografi 4). 
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Det skapades en känsla av oro för hur kroppen skulle reagera på de olika behandlingarna då 

de aldrig visste hur påverkade de skulle bli efter varje behandling och de biverkningar som 

medföljde behandlingen gav kvinnorna känslor av ångest och obehag. Inför operation av 

cancern i bröstet kändes en oro för hur det skulle bli med kroppen efter operationen och hur 

den skulle reagera. Ledsamhet uppkom hos kvinnorna då cellgiftsbehandlingen gav 

förändringar på utseendet som exempelvis färgen på deras tänder. Varje behandlingstillfälle 

kändes som att bocka av milstolpar vilket kvinnorna tyckte kändes skönt. 

 
Idag fick jag min första cellgiftsbehandling. Jag var så rädd innan, så himla orolig. 

Men det var inte så farligt. Det är nog mer biverkningarna som är jobbiga. Om ett 

par dagar kommer håret att ryka. (Patografi 1). 

 
Fysiska förändringar under behandlingstiden av bröstcancer 

Förlusten av ett bröst 

Kvinnorna kände skam över sin kropp efter att de genomgått mastektomin och det gjorde de 

svårt för dem att bland annat kolla sig i spegeln. Tillsammans med en känsla av ilska fanns 

även en känsla av sorg över förlusten av ett bröst, att bröstet betydde mer för kvinnan än vad 

de kunde tro och det kändes som en förlust av sin identitet att få ett bröst bortopererat. Det 

uppstod även en känsla av hat över att ha förlorat sitt bröst, det kändes som en stor förlust och 

att det var skamfullt. Att få taskiga kommentarer som att kvinnligheten satt i brösten var 

något som gjorde ont att höra och det gjorde att kvinnorna kände sig ledsna. En ilska uppkom 

då inte alla kvinnor blir erbjudna rekonstruktion när de har genomgått mastektomi. 

 
Allt svartnar för ögonen. Jag faller ner mot golvet där jag skriker ut min smärta över 

den förnedring och skam det innebär att förlora ett bröst, få det bortskuret på grund 

av cancer och sedan finns det inte ens en jävla protes-bh att få. (Patografi 3). 

 
Att tappa håret 

Kvinnorna beskrev en oro över hur huvudet skulle se ut utan hår. Det var en känsla av obehag 

som uppkom när håret började lossna och att de inte vågade röra vid håret för att det då skulle 

lossna mer. Det kändes jobbigt och kvinnorna kände sig hånade av sin egen kropp. Det 
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kändes konstigt när de tappade håret vilket påverkade deras självkänsla och det kände sig 

uttittade av andra i sociala sammanhang. De kände sig inte längre som sig själva när håret 

inte längre fanns där. De fick peruker men kände sig trots detta utstirrade och det kändes som 

att alla såg att de hade peruk på sig. 

 
“Det som oroar mig nu är att jag, när jag tappat allt mitt hår, ska upptäcka att jag kanske 

har en konstig utomjordisk eller konformad huvudform eller konstiga fläckar på skallen.” 

(Patografi 3). 

 
“Efteråt blev det lunch på Östermalmshallen och jag hade peruken på, det kändes så 

konstigt. Det kändes som att alla såg att jag hade peruk.” (Patografi 1). 

 
Det framkom att de kunde känna glädje och lättnad över att bli av med håret, det var skönt att 

återgå till det naturliga utan hår. Det skapades en känsla av lättnad om de klippte håret kort 

istället för att tappa det i tussar och att ha snaggat hår gav en känsla av glädje och frihet. 

Däremot gjorde de allt för att undvika speglar och slippa prata om det. Det var också en 

befrielse att visa upp hur de såg ut utan håret på huvudet och att det är så de såg ut nu. 

 
“Nu känner jag med handen över håret- snaggat ner till någon millimeter. Känns bra. Men 

jag har inget att säga.” (Patografi 4). 

 

Framtid vid bröstcancer under behandlingstiden 

Kvinnornas syn på framtiden under behandlingstiden. 

De uppkom en känsla av oro för hur framtiden skulle se ut och att de skulle få kämpa för en 

framtid som många tar för givet. De kände rädsla för framtiden och rädslan grundade sig i att 

lämna sina närstående och rädsla över att inte få vara med de man älskar. De beskrev att de 

kände sig livrädda för framtiden och hur det skulle bli med framtida behandlingar. En känsla 

av oro fanns kring att allt inte skulle bli som planerat och en känsla av ångest över att inte 

veta vad som skulle hända med framtiden. 

 
“Men jag var också så ledsen och sorgsen. Jag kommer ihåg att jag kände det som om att jag 
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var tvungen att betala för en framtid som så många andra tar för given” (Patografi 1). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att: belysa kvinnors känslor vid bröstcancer under behandlingstiden. En induktiv 

ansats till arbetet passade bra då författarna ville använda de känslor som framkom i resultatet 

för att skapa en helhet. Genom att basera arbetet på något som kan ses som 

förstahandsinformation är av stor betydelse för att besvara syftet och för att få ett bra och 

tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). Att använda patografier ökar tillförlitligheten i 

arbetet då patografierna är primärkällor som är skrivna av kvinnorna själva och risken för 

feltolkningar minskas. Det som kan uppfattas som en svaghet är att patografierna redan är 

skrivna och det går inte att ställa frågor till författarna på samma sätt som om exempelvis det 

hade varit i en intervjustudie. Författarna anser att trots det kan ses som en svaghet är 

patografier fortfarande en primärkälla och deras innehåll passar till arbetet och syftet. 

 
Varje år i Sverige drabbas ett 60-tal män av diagnosen bröstcancer (Lidbrink, 2018). På grund 

av att det är få män som drabbas och att sjukdomen mest drabbar kvinnor skulle arbetet 

inkludera att författarna till patografierna som skulle användas i arbetet skulle vara av det 

kvinnliga könet. Det skulle bidra till att syftet och arbetet skulle bli mer specificerat. 

Anhörigas perspektiv och böcker skrivna av anhöriga valdes bort eftersom de inte kan 

besvara syftet. Kvinnorna skulle vara mer än 40 år eftersom det är efter denna ålder som 

bröstcancer blir vanligare och när författarna till detta arbete sökte efter tidigare forskning 

upptäcktes det att mycket forskning är uppdelad i antingen yngre kvinnor eller äldre kvinnor. 

På grund av att yngre kvinnor kan ha annorlunda upplevelser och känslor av att leva med 

bröstcancer under behandlingstiden valdes det därför att inkludera kvinnor över 40 år 

eftersom det var det som intresserade författarna. För att arbetet skulle bli specifikt 

exkluderades patografier som skildrar diagnosen bröstcancer och samtidigt andra svåra 

sjukdomar, detta eftersom det ansågs kunna vara svårt att identifiera de exakta känslorna för 

livet med bröstcancer under behandlingstiden om personen samtidigt hade lidit av en annan 

allvarlig livshotande sjukdom. 

 
Generalisering är när ett resultat kan överföras mellan olika populationer (Kristensson, 2014). 

En generalisering mellan olika kvinnor som har bröstcancer skulle på ett sätt kunna göras 
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eftersom många genomgår samma behandlingsprocess. Detta arbete är baserat på ett mindre 

urval, 4 patografier, vilket kan påverka generalisering och överförbarhet, dock anses urvalet 

vara viktigt iallafall. Generalisering till bröstcancerdrabbade kvinnor i andra kulturer och 

länder skulle kunna påverkas negativt beroende på om kvinnorna har samma tillgång till 

behandling som i Sverige. För kvinnor som inte har samma tillgång till de behandlingarna 

som finns i Sverige och i andra industriländer skulle känslorna kunna påverkas då de kanske 

inte har samma prognos och tillgångar för att bli friska från sjukdomen. 

 
Författarna har haft i åtanke att det kvalitativa begreppet trovärdighet ska genomsyra arbetet. 

Begreppet trovärdighet kan tänkas ha fyra olika dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet. För att stärka trovärdigheten är det bland annat bra om två eller 

flera personer analyserar och tolkar materialet samt att man synliggör analysprocessen 

(Kristensson, 2014). För öka trovärdigheten i arbetet har författarna tillsammans genomfört 

analysen med hjälp av deras handledare vilket kan ses som att en tredje person delvis varit 

delaktig. Författarna har även i föregående del av arbetet klargjort hur analysprocessen gått 

till för just detta arbete. 

 
Standardbehandling för bröstcancer är operation och de flesta kvinnor som har bröstcancer 

efterbehandlas med strålbehandling och cytostatikabehandling. Denna kombinationen har 

visat sig förbättra resultatet av behandlingen i helhet och minskar risken för att återinsjukna 

(Maughan, Lutterbie & Ham, 2010). Eftersom denna kombinationen av behandlingar vid 

bröstcancer är vanligast har författarna valt att undersöka kvinnornas känslor under 

behandlingstiden som en helhet, alltså under behandlingstiden. Det skulle kunna ses som att 

detta påverkar överförbarheten och generaliseringen då det kan uppfattas som ett brett 

undersökningsområde då det inte har valts att undersöka känslorna under en specifik 

behandling som exempelvis känslorna vid strålbehandling. Dock intresserade det författarna 

att undersöka bröstcancerpatienters känslor under behandlingstiden och det finns inte mycket 

tidigare forskning som riktade in sig på den tidsperioden. Författarna anser att resultatet 

fortfarande har en stor betydelse för bröstcancerpatienter och omvårdnaden, därav är 

resultatet av detta arbete relevant. 
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I datainsamlingen användes sökmotorn Karlskrona stadsbiblioteks sökkatalog för att få fram 

tillräckligt bra med patografier som passade med inklusionskriterierna och kunde besvara 

syftet. Det som bör belysas är att det gjordes en första sökning efter patografier på databasen 

Libris men författarna ansåg att det inte framkom ett bra resultat från sökningen. Sökningens 

resultat passade inte till inklusionskriterierna och många böcker försvann när en filtrering på 

årtal gjordes. Därav gjordes en andra sökning i Karlskronas Stadsbiblioteks sökkatalog på 

deras hemsida som gav ett bättre resultat. Att det har gjorts en andra sökning kan anses gynna 

trovärdigheten i arbetet då författarna varit kritiska i insamlingen av patografierna. När 

författarna i datainsamlingen sökte efter de olika patografierna användes sökkombinationer 

med orden bröstcancer, behandling, patografi, och biografi. Antalet träffar som önskats 

uppnåddes inte och då gjordes istället en sökning på endast ordet “Bröstcancer” och då 

uppkom 31 träffar vilket underlättade. Egentligen skulle det önskas en mer specifik sökning 

på de sökorden som tidigare använts men en bredare sökning gjorde att patografierna gick att 

hitta lättare. Kontroller gjordes av inklusions och exklusionskriterierna för att se vilka böcker 

som skulle kunna passa in i arbete. I beslutet över hur många patografier som skulle användas 

i arbetet beslutades det att fyra böcker skulle hittas som passade in på arbetet för att 

säkerställa att tillräckligt med material skulle inhämtas. 

 
Graneheim och Lundmans (2004) förfarande ansågs passade bra med syftet eftersom den är 

strukturerad och uppfattades som lätt att tolka. När meningsenheter skulle tas ut upplevdes 

det att vissa författare till patografierna skrev mer av det som söktes i syftet medans andra 

skrev mindre vilket bidrog till att det i vissa patografier kunde tas ut mindre material och i 

andra kunde det tas ut mer. Författarna fick ihop tillräckligt med meningsenheter utifrån de 

patografier som från början valdes till arbetet. Det upplevdes som svårt var att författarna till 

patografierna ofta beskrev hur de kände i en viss situation, dock inte på så sätt att de skrev ut 

en känsla och detta bidrog till att vissa meningsenheter fick plockas bort innan 

kondenseringsarbetet kunde påbörjas. Författarna ville ha så lite tolkning som möjligt och det 

skulle kunna anses förstärka trovärdigheten i arbetet. Något som även ansågs vara svårt var 

att koderna ibland var svåra att lägga in i underkategorierna, det krävdes fokus och ibland 

fick materialet läggas undan för att ta en paus och sedan fortsätta. Det ansågs lättare att dela 

in underkategorierna än huvudkategorierna. Författarna tog hjälp av en tredje person, sin 

handledare, vilket anses styrka trovärdigheten (Kristensson, 2014). Det gjorde att alla 
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meningsenheter delades upp för att bilda underkategorier och huvudkategorier som besvarade 

syftet. Analysen gjorde att underkategorier kunde plockas ut vilket i sin tur skapade 

huvudkategorier som besvarade syftet. Under analysdelen har författarna varit väldigt 

medvetna om att tolka så lite som möjligt. Det anses inte ha skett systematiska fel som kan 

påverka resultatet och författarna har varit måna om att styrka trovärdigheten i arbetet. 
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Resultatdiskussion 

De fyra huvudkategorierna som kom fram var: Vardagslivet med bröstcancer under 

behandlingstiden, Behandling och kontakt med hälso- och sjukvården, Fysiska förändringar 

under behandling av bröstcancer och Framtid vid bröstcancer under behandlingstiden. 

 
De centrala fynd som framkom ur kategorierna var att kvinnornas vardag påverkades negativt 

av känslorna av orkeslöshet och trötthet som är en biverkningar vid bröstcancerbehandling. 

De kände fysisk smärta i kroppen vilket även detta påverkade deras dagliga liv. En känsla av 

maktlöshet uppkom vid kontakt med sjukvården. Efter mastektomin kände kvinnorna känslor 

som skam, ilska, sorg och förlust av sin identitet. Ett annat fynd var att kvinnorna kände vissa 

positiva känslor som glädje, lycka, lättnad och känsla av frihet i samband med att 

behandlingen började ta slut och när de tappade håret. 

 
Det framkom i resultatet att kvinnorna kände att de gick miste om vardagen på grund av att 

de kände orkeslöshet som biverkning av behandlingen. De kände sig ledsna för detta och 

deras sociala liv påverkades av sjukdomen då de inte vågade delta i sociala sammanhang för 

att de kände rädsla för att drabbas av infektion. Att känna av trötthet är en vanlig biverkning 

av strålbehandling och när individen genomgår cytostatikabehandling blir de 

infektionskänsliga eftersom kroppens immunförsvar angrips (Peart, 2015). Kvinnorna gick 

igenom en ständig rädsla för att bli sjuka då biverkningar av behandlingen bidrog till nedsatt 

immunförsvar vilket ledde till att kvinnorna isolerade sig från omgivningen. Detta kan 

kopplas till ett livslidande som kan uppstå när personen inte kan fullfölja uppdrag och planer 

samt att livet förändras (Eriksson, 1994). Resultatet påvisar att kvinnorna i denna situationen 

kände sig rädda, ensamma och isolerade. Exempelvis vågade de inte ta sig iväg på middagar 

med vänner eller delta i andra sociala sammanhang eftersom de var rädda för att bli sjuka. 

Det framkom att det inte handlade om att de inte ville delta i sociala sammanhang utan istället 

att de var rädda för att bli sjuka vilket i sin tur gjorde att de kände sig ensamma och isolerade. 

Det har tidigare framkommit att bröstcancerpatienters behov kan påverkas av sjukdomen 

(Vila et al., 2017). Det kan funderas över om kvinnorna egentligen skulle kunna känna ett 

större behov av att umgås med andra med tanke på att bröstcancer kan påverka den syn de har 

på sitt liv och deras behov. Dessa behov skulle kunna vara både i form av god vård och även 
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personliga, privata och sociala behov. Allt detta bidrar till att det är viktigt för sjuksköterskan 

att från början ha koll på vilket socialt stöd patienten har och vilken psykologisk hjälp 

patienten är i behov av (Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2016). Genom att de kände sig 

isolerad påverkade deras psykiska hälsa till det negativa och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan fångar upp dessa patienter tidigt för att ge dem en bra stöttning för att skapa 

en bra omvårdnad och förhindra ytterligare lidande. För att detta ska kunna genomföras är det 

en fördel för sjuksköterskan att veta vad patienten har för sociala resurser hemma och runt 

omkring sig. Det skulle dock kunna tänkas att detta inte alltid är helt lätt att göra allt detta. 

Det kan uppfattas som ett drömscenario att hjälpa alla bröstcancerpatienter och ge en bra 

stöttning till kvinnorna. Att sträva efter detta kan vara en önskan men det är samtidigt 

patientens individuella vilja och önskan som räknas då alla kanske inte vill ha denna hjälp 

och hellre vill vara ensamma. Detta är även lagstadgat i Patientlagen (2014:821) som betonar 

patientens ställning i sin vård och rätten att själv bestämma över den. 

 
Det framkom även i resultatet att kvinnornas vardag var präglad med känslan av fysisk 

smärta i kroppen som biverkning av behandlingarna vilket påverkade deras dagliga liv. Ett 

sjukdomslidande uppstår när människan under sjukdom och behandling lider av bland annat 

smärta och smärta ska lindras (Eriksson, 1994). Att patienten känner smärta kan ses som ett 

sjukdomslidande som uppstår vid behandlingen av bröstcancer. Kvinnorna kände att smärtan 

påverkade deras vardag och med rätt lindring skulle smärtan kunna lindras och då finns 

uppfattningen om att deras vardag skulle påverkas mindre. Sjuksköterskan ska försöka lindra 

patientens symtom, känslan av smärta och omvårdnaden som ges skall vara personcentrerad. 

Detta innebär att smärtstillande läkemedel alltid ska finnas till hands för patienter med 

bröstcancer och samtidigt belyses det hur viktigt det är att patienten berättar att de lider av 

smärta för att vårdpersonalen ska kunna hjälpa. Det finns även andra sätt att lindra smärta på, 

exempelvis har behandling med värme visat sig kunna hjälpa och minskat känslan av smärta 

(Torsler Andersson, 2019). Det är viktigt att tänka på att sjuksköterskan kan göra sitt bästa 

för att hjälpa patienten med bland annat att lindra symtom och smärta, dock är detta inte alltid 

lätt och därför kan det uppfattas som motsägelsefullt att smärta alltid ska lindras. För att 

sjuksköterskan ska kunna lindra smärtan är det en förutsättning att patienten berättar om 

smärtan och utvärderar smärtbehandling korrekt. Det är viktigt att ha i åtanke att smärta är en 

individuell känsla och påverkar alla olika. Genom att vara delaktig i patientens vård bidrar 
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det till en större helhetssyn av patienten vilket i sin tur gör att patienterna kan få rätt hjälp 

(Silvia & Moreira, 2018). Kvinnorna led av smärta som påverkade deras dagliga liv, om 

sjuksköterskan då lindrar detta som hon ska göra så långt det går kan det tänkas att patienten 

lider mindre av sin smärta och att patienten uppnår ett bättre välmående och en bättre vardag. 

Det kommer även att underlättas om sjuksköterskan har en god kontakt med kvinnan då 

sjuksköterskan kan få en bättre helhetssyn över patienten och på så sätt lättare kunna se vilka 

omvårdnadsåtgärder som ska sättas in. Det kan påverkas av att patienten i grunden har mer 

kunskap om sin hälsosituation än sjuksköterskan och då kan det ske en ansvarsförskjutning 

till patienten vilket är ett tecken på god vård då patienten får vara delaktig (Florin, 2014). 

Även detta kan bli problematiskt då det kan vara så att alla inte är mottagliga för den hjälp 

som erbjuds. Sjuksköterskan kan försöka få en helhetssyn över patienten för att hjälpa men 

det krävs ett ömsesidigt ansvar av båda parterna. 

 

Utifrån resultatet påvisas det att kvinnorna tyckte att det kändes märkligt och att de kände 

maktlöshet när sjukvården tog över ansvaret för deras kropp. De kände även sig ledsna, 

ovärdiga, arga och ångestfyllda när sjuksköterskorna betedde sig respektlöst under 

behandlingen. För att lindra livslidande ska patientens integritet och värdighet bibehållas, 

vårdpersonal ska inte missbruka sin makt och det är patienten som ska vara i fokus (Eriksson, 

1994). Detta skulle även kunna kopplas till vårdlidandet som uppstår när personen på något 

sätt blir kränkt eller inte får den vård som den har rätt till (Eriksson, 1994). Vårdpersonalen 

bör tänka på att det hela tiden är patienten, i detta fall kvinnorna, som är i fokus och 

sjuksköterskan kan med sitt beteende ha en negativ inverkan på omvårdnaden. För att ge en 

god omvårdnad till patienten bör sjuksköterskan alltid vara medveten om sin sinnesstämning, 

sjuksköterskan skall arbeta med basen i empati och ska ha en bra kommunikationsförmåga 

för att ge god omvårdnad (Vila et al., 2017). Det framgick i patografierna att kvinnorna 

råkade ut för situationer exempelvis under cytostatikabehandlingen som de upplevde som 

kränkande på grund av vårdpersonalens beteende. Dock framkom de även att vissa hade bra 

erfarenheter av vården också men dessa beskrevs inte som känslor. Tyngden i patografierna 

låg på att förklara vad de kände i de negativa situationerna och därför kan vi förstå att alla 

möten med sjukvården inte var negativa men att det var detta som kvinnorna belyste och det 

som framkom i resultatet. 



35  

 

Sjuksköterskan kan ha en negativ inverkan på patienten undet vårdtiden vilket även framkom 

i resultatet. Detta skulle kunna bekräftas av att det i Sverige faktiskt sker en ökning av 

klagomål på bemötande inom vården till patientnämnden (Inspektionen för vård och omsorg 

[IVO], 2018). I Sverige finns en hög arbetsbelastning på grund av bland annat 

överbeläggningar som påverkar vården, detta påverkar i sin tur vårdpersonalen då de ofta 

anstränger sig för mycket för att kompensera för resursbristen och kan leda till ohälsa bland 

personalen (Arbetsmiljöverket, 2018). Kvinnorna bor och genomgick sin 

bröstcancerbehandling i Sverige och därför anses det relevant att reflektera över det negativa 

resultatet av känslorna för sjukvården och sjuksköterskorna som uppkom. Det är viktigt att ha 

i åtanke att vårdpersonal också är människor och att en arbetsmiljö som inte uppfyller kraven 

påverkar personalen och tillslut patienten. Det behöver alltså inte handla om att 

sjuksköterskan inte har ett bra beteende, humör eller att hen är empatilös utan det kan i vissa 

fall vara att problemet ligger på organisationsnivå. Bara för att det finns ett organisatoriska 

problem är detta inte ett försvar för de känslor som kvinnorna känner i situationerna eller det 

vårdlidande som kan uppkomma. Dock är det är viktigt att belysa att det kan vara ett större 

problem som kan bidra till att kvinnorna hamnade i de negativa situationerna och kände de 

negativa känslorna som de gjorde. Det är viktigt att inte förminska kvinnornas känslor men 

det är viktigt att reflektera över om att problemet i vissa fall kan finnas bortom 

sjuksköterskans förmåga att lösa. 

 
Det framgick i resultatet att kvinnorna kände skam, ilska, sorg och förlust av sin identitet på 

grund av mastektomin. Det har även tidigare framkommit att kvinnor som genomgått 

mastektomi utan rekonstruktion av bröstet har sämre livskvalitét och välmående vilket 

resulterade i psykiska svårigheter och psykisk stress (Fanakidou el al., 2017). Kvinnornas 

självkänsla och livskvalitét påverkades av förlusten av ett bröst och de behövde vänja sig vid 

en ny kropp. Att kvinnor som genomgått mastektomi har sämre välmående och lider av 

psykisk stress kan passa bra ihop med de känslor som framkom i resultatet. Det framgick att 

kvinnorna kände en stor sorg när de blev av med sitt bröst, de beskrev att de kände skam när 

de tittade på sin kropp i spegeln vilket kan reflekteras i att de inte tyckte om sin nya kropp 

vilket i sin tur kan bidra till ett sämre välmående. Att förlora en kroppsdel som resultat av 

sjukdom kan kännas som en förlust och kan vara traumatiskt för människan. Om det sociala 
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stödet inte räcker kan ytterligare stöd behövas för att människan inte ska utveckla mer ohälsa 

(Wiklund Gustin, 2015). Att förlora ett bröst kan påverka kvinnan och hon kan se detta som 

ett trauma och beroende på hur kvinnan mår borde sjuksköterskan ha i åtanke att ge stöd i 

denna situation. 

 
De känslor som uppkommer vid förlusten av ett bröst gör att det är viktigt att kvinnan har ett 

socialt stöd men dock borde sjuksköterskan vara uppmärksam på om det behövs 

professionellt stöd för att undvika att kvinnan hamnar i ett ännu sämre välmående. Detta kan 

förutses genom att sjuksköterskan hela tiden följer upp kvinnan och har regelbunden kontakt 

med henne. Våga ställa frågor för att på så sätt få en djupare förståelse i kvinnans känslor 

kring att förlora sitt bröst. Målet som sjuksköterskan ska ha är inte att ge tillbaka det som 

patienten har förlorat utan att hjälpa patienten att försonas med livet genom att ge dem 

utrymme att uttrycka sig (Wiklund Gustin, 2015). Det kan i sin tur bidra till att det blir tydligt 

om kvinnan är i behov av professionellt stöd eller om det kan avvaktas och sjuksköterskan 

kan därmed genom en god relation till patienten göra en bra bedömning. Om kvinnan inte vill 

ha det stödet som sjuksköterskan erbjuder är det inget som kan tvingas på henne då viljan är 

individuellt styrd. Det är viktigt att ha i åtanke att alla inte har samma behov av ett socialt 

stöd eller professionellt stöd, vissa kan känna att de klarar sig bättre genom sjukdomen själva 

och andra tvärt om. Istället skulle sjuksköterskan kanske kunna fråga kvinnan hur hon vill ha 

det för att hon ska få det som hon önskar. 

 
Varje individ har specifika problem och behov vid behandling av bröstcancer och 

sjuksköterskan ska finnas där för att hjälpa henne genom sorg, oro och rädsla (Bäcklund, 

Sandberg & Åhsberg, 2016). Sjuksköterskan ska hjälpa kvinnan igenom de negativa känslor 

som hon känner i relation till behandlingen och sjukdomen samt även för det faktum att hon 

förlorat en betydelsefull kroppsdel. Återigen kan sjuksköterskan fråga kvinnan vad hon 

behöver och vad hon känner att hon har för behov. Som tidigare nämnts är patienten den som 

har bäst koll på det den vill ha och har bäst koll på sin hälsosituation och sin vilja (Florin, 

2014). Alla har inte samma behov därför kan hälso- och sjukvårdspersonal ha en dialog med 

kvinnan då vissa har många behov som kan vara både psykiska och fysiska medans andra inte 

har några alls. Exempelvis kan vissa kvinnor ha ett behov att en kontakt med kurator, 
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psykolog eller religiös representant, exempelvis en präst eller imam, vilket sjuksköterskan 

skulle kunna hjälpa dem att få kontakt med. 

 
Att förlora ett bröst skulle även kunna uppfattas som ett sjukdomslidande som innebär att 

man känner sig förnedrad i relation till sin sjukdom (Eriksson, 1994). För kvinnorna 

upplevdes många olika negativa känslor när de förlorat sitt bröst vilket kan tänkas att de 

känner sig förnedrade och det är ju på grund av sjukdomen som de förlorat sitt bröst. 

Samtidigt kan livslidande omfatta en påfrestande förändring som individen inte kan påverka 

och livslidande innefattar även hot mot existensen (Eriksson, 1994). Förlora ett bröst måste 

inte bokstavligen vara ett hot mot existensen på så sätt att kvinnorna ska dö, men någonstans i 

detta förlorar de sin inre existens exempelvis när de beskrev känslan av att förlora sin 

identitet. 

 
Det framkom att kvinnorna trots sin sjukdom och alla negativa känslor kände vissa positiva 

känslor. Dessa var inte många eftersom sjukdomen i sig påverkade kvinnorna negativt, det 

anses dock vara viktigt att belysa de positiva känslorna som uppstod hos kvinnorna under 

behandlingstiden av bröstcancer för att kunna ta till vara på dem och använda i 

omvårdnadsarbetet på samma sätt som man gör med negativa känslor. Kvinnorna kände 

bland annat glädje över att cancern inte hade spritt sig och över att de levde och de kände 

även lycka när behandlingen började lida mot sitt slut. Håravfall är en biverkning på bland 

annat cytostatikabehandling (Peart, 2015). Det framkom även att kvinnorna kunde känna 

vissa positiva känslor vid håravfall. De kände en glädje över att bli av med håret helt och de 

kände även lättnad av att klippa håret kort direkt istället för att slippa se det falla i tussar då 

detta gav en känsla av frihet. Dessa känslor passar inte direkt in på varken sjukdomslidande, 

livslidande eller vårdlidande som var referensramen till detta arbete (Eriksson, 1994). Det 

eftersom de positiva känslorna inte ses som ett lidande utan tvärt om. Det kan uppfattas som 

att de positiva känslorna kan vara det som får kvinnan att fortsätta genom sin sjukdom och 

sitt lidande, exempelvis att de kan känna sig motiverade av glädjen över att behandlingen 

snart är slut. 

 
Det anses att sjuksköterskan med kunskap om dessa känslor kan få en inblick i vad som är 

värdefullt för patienten. Bröstcancerpatienter kan påverkas både psykiskt och fysiskt av 
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sjukdomen och detta ska hanteras på ett lämpligt sätt (Vila et al., 2017). Det kan vara viktigt 

att ha i åtanke att ett lämpligt sätt kan vara individuellt på samma sätt som att dessa positiva 

känslorna inte är övergripande för alla kvinnor som har bröstcancer. Det kan uppfattas som 

förvånande att dessa känslor uppkom i samband med håravfall, samtidigt kan det med 

tidigare resultat av bland annat hur kvinnorna kände vid förlusten av ett bröst förstå att de 

fanns svårare, mer jobbiga och mer smärtsamma förhopp i sjukdomen än att tappa håret. När 

författarna letat efter tidigare fakta till detta arbete har de inte hittat någon fakta som riktar in 

sig på positiva känslor under behandlingstiden av bröstcancer, därav genomsyras arbetets 

bakgrund av vetenskapliga fakta som är riktat mot det negativa. 

 
Författarna anser att det finns ett behov av att veta vilka positiva känslor som kan uppkomma 

hos kvinnor som lever med bröstcancer för att kunna ta tillvara på den i omvårdnaden. 

Resultatet påvisar att kvinnorna påverkas negativt fysiskt och psykiskt av sjukdomen och det 

anses värdefullt att veta om det finns något som kvinnorna genomgripande kände positivt för 

och vad de kände negativt för. Genom att ta till vara på resultatet och kunskapen om positiva 

och negativa känslor som kan uppkomma hos kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling 

kan hälso- och sjukvårdspersonal tillämpa denna kunskap i kvinnornas omvårdnad. 

Kunskapen om de negativa känslor som kan uppkomma kan hjälpa vårdpersonalen i 

omvårdnaden då de kan känna en större förståelse av hur det är att genomgå behandlingen 

och de hade då kunnat anpassa bemötandet och stöttningen utifrån detta. 

Kunskapen om de positiva känslorna kan bidra till att vårdpersonal lättare kan stötta, ge 

bättre råd och motivera kvinnorna om hur de ska hantera sin situation och hjälpa dem att i det 

negativa med sjukdomen hitta en glädje och livslust. Ytterligare forskning behöver inrikta sig 

på i vilka situationer som kvinnorna känner negativa känslor för och i vilka situationer som 

de känner positiva känslor. Denna studie visar på ett mer detaljerat sätt vad som är 

betydelsefullt för kvinnorna under behandlingstiden av bröstcancer. Denna kunskap är möjlig 

att använda i omvårdnadsarbetet då hälso- och sjukvårdspersonalen på ett bättre sätt anpassa 

omvårdnadsåtgärder och hjälpa kvinnorna genom att ge råd om hur de ska hantera olika 

situationer. Detta kan bidra till att kvinnorna som genomgår bröstcancerbehandling skulle 

kunna uppnå en bättre livskvalitét. 
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Slutsats 

Syftet med den kvalitativa litteraturstudien var att belysa kvinnors känslor av bröstcancer 

under behandlingstiden. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor i 

västvärlden och sjukdomen påverkar kvinnans självbild och livskvalité. 

Bröstcancerbehandling innefattar operation, strålbehandling och cytostatikabehandling, dessa 

behandlingsmetoder påverkar kvinnans kropp både psykiskt och fysiskt. Resultatet påvisade 

att bröstcancerbehandlingarna gjorde att kvinnorna kände fysisk smärta vilket påverkade 

deras vardagsliv, de kände oro, rädsla och ångest inför behandlingarna samt rädsla att bli 

försämrad i sin sjukdom. Andra känslor som påverkade kvinnornas vardagsliv var känslorna 

av trötthet, rädsla och ensamhet. Efter att kvinnorna genomgått mastektomi kände dem skam, 

ilska, sorg och en förlust av identitet. Att tappa håret gav känslor av obehag och oro, de kände 

sig även utstirrade i sociala sammanhang. Att lämna sin kropp till sjukvården gjorde att 

kvinnorna kände sig maktlösa, ledsna, rädda och ovärdiga vilket bidrog till känslan av att inte 

lita på sjukvården. Kvinnorna kände oro och rädsla för framtiden och att de skulle behöva 

kämpa för en framtid som många tar för givet. Vissa positiva känslor uppkom, dessa var 

glädje och lycka när behandlingarna började lida mot sitt slut samt en känsla av frihet, lättnad 

och glädje av att klippa håret kort på grund av sjukdomen. För kvinnorna som genomgår 

bröstcancerbehandling har sjuksköterskan som uppgift att utstrålar en trygghet och stöd för 

att öka deras välmående under behandlingarna. Sjuksköterskan behöver bedöma individens 

behov för att kunna hjälp henne på ett individuellt plan. Kvinnorna som genomgår 

bröstcancerbehandling kan känna en förlust i livet, sjuksköterskans arbete är då att hjälpa 

kvinnan att försonas med sitt liv genom att ge stöd och hjälp. 
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Självständighet 
 
Under hela arbetets gång har båda författarna varit lika aktiva och deltagit i samtliga 

processer. Vid sökningen av patografierna gjordes sökningen tillsammans och efter fyra 

utvalda böcker lästes böckerna igenom av båda författarna. Meningsenheterna togs ut av var 

och en författare och när sedan författaren läste de andra två patografierna kollades det 

igenom meningsenheter för att kunna säkerställa att alla behövliga meningsenheter kom med 

och att ingen missades. Inledning och bakgrund skrev gemensamt, men i bakgrunden hade 

Victoria huvudansvaret för rubrikerna bröstcancer och behandling av bröstcancer och Melissa 

hade huvudansvaret för rubrikerna Omvårdnad vid bröstcancer och definitionen av känslor. 

Metoddelen, metoddiskussionen, resultatet och resultatdiskussionen skrevs gemensamt, hela 

texten under arbetets gång har bearbetats flertalet gånger både gemensamt och självständigt 

för att allt ska blir korrekt. Arbetet har korrigerats gemensamt i alla olika delar om behovet 

har funnits. Slutsatsen gjordes gemensamt och likaså de bilagor som finns i texten. Det har 

fungerat väldigt bra att skriva ihop och vårt samarbete har varit fungerat exemplariskt. 
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Bilaga 1. Exempel på meningsenheter 
 
 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Och där 
kommer oron, 
oron, oron. Där 
faller framtiden 
som jag ju 
annars inte 
befattar mig 
med. 

Och där 
kommer oron. 
Där faller 
framtiden. 

Känner sig 
orolig för 
framtiden och 
att den inte ser 
ut som planerat 

Kvinnornas 
syn på 
framtiden 
under 
behandling 
stiden. 

Framtid vid 
bröstcancer 
under 
behandling 
stiden 

Men jag grät 
inatt. Stora 
bebistårar 
rullade nerför 
mina kinder. 
Den kom bara 
över mig 
rädslan för att 
dö. 

Den kom bara 
över mig, 
rädslan för att 
dö 

Känner rädsla 
för att dö 

Kvinnornas 
inställning för 
döden under 
behandlingstide 
n av bröstcancer 

Vardagslivet 
med bröstcancer 
under 
behandlingstide 
n 

Och nu börjar 
det verkligen ta 
det här- en ny, 
liksom 
permanent 
allmän svaghet i 
denna kropp. 
Vill bara 
gömma mig för 
världen, bara 
bundla i sängen, 
bara men då 
kommer både 
mamma och 
pappa in och 
rycker upp mig 

En ny 
permanent 
allmän svaghet i 
denna kropp 

Känner svaghet 
i kroppen 

Den fysiska 
vardagen under 
behandlingstide 
n av bröstcancer 

Vardagslivet 
med bröstcancer 
under 
behandlingstide 
n 

Dagar när jag 
hade svårt att se 
mig själv i 
spegeln. När jag 
kände skam 
över min kropp. 

Jag hade svårt 
att se mig själv i 
spegeln När jag 
kände skam 
över min kropp 

Känner skam 
över sin kropp 
när hon såg sig 
själv i spegeln. 

Den psykiska 
vardagen under 
behandlingstide 
n av bröstcancer 

Vardagslivet 
med bröstcancer 
under 
behandlingstide 
n 
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Den känslan 
överrumplade 
mig, för det är 
inte en bra 
känsla. 

    

Men även om 
jag ser att det 
ser knasigt ut 
med mitt ännu 
inte riktigt 
utväxta hår, så 
kändes det lite 
som en befrielse 
att visa upp mig 
precis som jag 
ser ut nu 

Kändes som en 
befrielse att visa 
upp mig precis 
som jag ser ut 
nu 

Känsla av 
befrielse att visa 
upp sig så som 
man är utan hår 

Att tappa håret Fysiska 
förändringar 
under 
behandlingstide 
n av bröstcancer 

Åh jesus, ibland 
känner jag mig 
så förtvivlad 
över att ha 
förlorat den 
älskade del av 
min kropp att 
jag inte ens kan 
gråta. 

Känner sig 
förtvivlad över 
att ha förlorat 
den älskade del 
av min kropp 

Känner 
förtvivlan över 
att ha förlorat 
sitt bröst, den 
älskade del av 
min kropp 

Förlusten av ett 
bröst 

Fysiska 
förändringar 
under 
behandlingstide 
n av bröstcancer 

Jag oroade mig 
klart för vad 
operationen ska 
göra med min 
kropp. Om jag 
kommer att få 
ödem, 
vattenansamling 
i min kropp, 
eller en arm 
som jag inte kan 
använda. 

Oroad för vad 
operationen ska 
göra med min 
kropp. Om jag 
kommer få 
ödem, 
vattenansamling 
eller en arm 
som jag inte kan 
använda. 

Känner oro för 
hur det ska bli 
med kroppen 
efter 
operationen 

Kvinnornas syn 
på 
behandlingarna 
av bröstcancer 

Behandling 
och kontakt 
med hälso- och 
sjukvården 

Det kändes så 
märkligt att 
plötsligt vara så 
i händerna på 
medicinerna, så 
i händerna på 
sjukvården. 

Det kändes så 
märkligt att vara 
i händerna på 
sjukvården 

Känns konstigt 
att vara i annan 
händer kring 
medicinering 
och sjukvård. 

Hamna i 
sjukvårdens 
händer 

Behandling och 
kontakt med 
hälso- och 
sjukvården 
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