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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige diagnostiseras omkring 20 kvinnor dagligen med en 
bröstcancerdiagnos. Detta resulterar i att varje år får 9000 kvinnor en bröstcancerdiagnos. 
Hur en kvinna upplever att diagnostiseras med bröstcancer är högst individuellt och 
upplevelsen kan endast beskrivas av personen själv. Olika personer erfar och tolkar saker och 
ting som händer i det dagliga livet olika beroende på tidigare erfarenheter och händelser i 
livet. Få studier har undersökt hur kvinnor med bröstcancer upplever perioden mellan diagnos 
och behandling. Sjuksköterskan har ett ansvar att bedöma patienters behov av stöd efter en 
diagnos. Det är därför av betydelse att studera kvinnors upplevelse efter diagnos fram till att 
behandlingen startar. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse efter diagnosen bröstcancer fram 
till behandlingen startar. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tre patografier. Resultatet har analyserat med 
inspiration av Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Studiens resultat grundas på fem olika kategorier varav en av kategorierna har tre 
underrubriker. De kategorier som framkom efter analysen var att känna rädsla, en känsla av 
uppgivenhet, att ha en objuden gäst i kroppen, behov av stöd och en tro på framtiden. 
Slutsats: Kvinnornas upplevelse efter en bröstcancer diagnos fram till behandlingens start är 
en påfrestande period, då livet vänds upp och ner och påverkar kvinnorna olika. Detta bör 
uppmärksammas bättre av sjukvården eftersom det ligger på sjuksköterskans ansvar att 
bedöma patientens behov av stöd efter en diagnos. 
 
Nyckelord: Bröstcancer, kvalitativ innehållsanalys, kvinnor, upplevelse. 
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Inledning 
Beskedet bröstcancer är för många en upplevelse som fullständigt kan komma att påverka 

livet. Bröstcancer medför en rad olika förändringar i livet, inte bara fysiska förändringar utan 

även psykiska och sociala. Diagnosen sätter också livet på sin spets, då förhållandet till sina 

nära och kära samtidigt kan förändras (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 

2007). Carpenter, Brockopp och Andrykowski (1999) menar i sin studie att upplevelsen av att 

få ett cancerbesked är individuellt och kan beror på vart i livet kvinnan befinner sig. Enligt 

Berg et al. (2007) är bröstcancer den vanligaste förekommande cancerform hos kvinnor. 

 

Badger, Segrin, Meek, Lopez och Bonham (2004) menar att det ligger på sjuksköterskan 

ansvar att försöka finna svar på oklarheter som kan uppstå i samband med diagnosen. Bagder 

et al. (2004) menar också att det är sjuksköterskans ansvar att bedöma personens behov av 

stöd efter diagnosen bröstcancer (ibid). Det är därför av betydelse att studera upplevelsen 

efter diagnos fram till att behandlingen startar. Detta examensarbete kan vara ett underlag och 

stöd i mötet med de sjuka kvinnorna. Det finns mycket forskning kring hur det är att leva med 

bröstcancer, men få sammanställda dokument om tiden efter diagnos och fram till 

behandlingens start. 

Bakgrund 

Bröstcancer 
En cancerdiagnos får många att inse hur skört livet är, även fast det finns goda möjligheter till 

överlevnad (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2015) är 

bröstcancer den femte vanligaste cancerformen i världen som drabbar kvinnor. Vanligare 

cancerformer är lungcancer, tjocktarmscancer, livmoderhalscancer och magcancer (ibid). 

Medan det i Sverige är den vanligaste cancerformen hos kvinnor (Berg et al, 2007).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) drabbar bröstcancer i första hand medelålders och äldre 

kvinnor. En kvinnas bröst består ut av fett och bindväv samt ett antal mjölkkörtlar och 

mjölkgångar. När en malign (elakartad) tumör uppstår i en kvinnas bröst är det vanligast att 

den utvecklas i mjölkgångarnas celler. En bröstcancer upptäcks oftast igenom att en kvinna 
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känner igenom sina bröst och finner en knöl eller vid en mammografi undersökning. Andra 

symtom som kan upplevas är en klar, genomskinlig eller blodig vätska som kommer ut från 

bröstvårtan. Bröstets hud kan även bli ihopdragen eller att det blir en rodnad på bröstet. 

Orsaken till att bröstcancer uppstår kan beror på ett komplicerat samspel mellan olika 

riskfaktorer (ibid). Enligt Berg et al. (2007) finns det en rad olika riskfaktorer som 

klimakteriet, p-piller, amning, barnafödande, högt BMI efter klimakteriet och alkohol. En 

hormonell påverkan på bröstkörtlarna samt biologiskt ärvda anlag kan också utveckla 

bröstcancer (ibid). 

 

För att kunna fastställa diagnosen bröstcancer får kvinnan genomgå en trippeldiagnostik (tre 

undersökningar). Denna form av diagnostik är en grundläggande del för att kunna 

diagnostisera en kvinna med bröstcancer och ska genomföras på alla patienter med misstanke 

på bröstcancer. Först får kvinnan genomgå en mammografiscreening där brösten röntgas för 

att upptäcka eventuella tumörer. Därefter får kvinnan genomgå en klinisk undersökning där 

läkaren grundligt undersöker brösten och armhålorna genom en palpation. Den sista 

undersökningen som görs är ett vävnadsprov där celler tas från den misstänka cancercellen 

och analyseras genom ett mikroskop (Berg et al, 2007). Det görs även en bedömning av 

tumörens storlek, tillväxt till intilliggande organ och spridning (Socialstyrelsen, 2014). 

 

När diagnosen bröstcancer är fastställd börjar en omtumlande tid följt av en behandling (Berg 

et al, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2013) är kirurgi i många fall det första steget i en 

behandling. I denna operation kan delar eller hela bröstet behövas tas bort, dock arbetar 

kirurgerna efter en bröstbevarande kirurgi, som innebär att den del av bröstet som tumören är 

belägen i avlägsnas med god marginal för att undvika återfall. Andra behandlingar som kan 

bli aktuella är strålbehandling, hormonell behandling samt cytostatika. Cytostatika är en 

behandlingsform som ges för att minimera risken för återfall genom att hämma tillväxten av 

cancerceller (ibid). 

Upplevelse av väntan mellan diagnos och behandling 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Susserud och Fagerberg (2003) skildrar en persons livsvärld 

som en upplevelse och erfarenhet av livet som personen lever. En upplevelse definieras som 

en förklaring till hur en person personligen känner och erfar saker och ting som förekommer i 

det dagliga livet, allt i från det fysiska, psykiska till det existentiella (ibid). 
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Enligt Liao, Chen, Chen och Chen (2008) innebär en bröstcancerdiagnos en stor psykologisk 

förändring i en kvinnas liv (ibid). Dock varierade kvinnornas upplevelser av att ha blivit 

diagnostiserade med bröstcancer, beroende på tidigare erfarenheter kring frågor som berör det 

sociala, existentiella, psykologiska och fysiologiska. De fann att en del kvinnor hade 

svårigheter i att se någon framtid då deras energi till stora delar gick till att besegra cancern 

och att kämpa för sin existens (Landmark & Wahl, 2002). Det är därför av betydelse att som 

sjuksköterska arbeta för en personcentrerad vård och se personen framför sjukdomen. Varje 

persons upplevelse av en sjukdom ska respekteras och bekräftas, då varje enskild persons 

upplevelse är unik (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Slater (2006) innebär den 

personcentrerade vården att se varje enskild person, då varje person är unik och har rätt till 

självbestämmande. Vården ska utformas efter personens egna resurser och behov, då 

delaktighet är av stor betydelse vid utformningen av vården. Slater (2006) menar även att 

fokus oftast hamnar på sjukdomen och inte på personen framför sjukdomen (ibid). 

 

Att få diagnosen bröstcancer beskrivs som en påfrestande händelse i livet. Detta 

konstaterande kommer alltid som en chock oavsett om kvinnan är förberedd eller inte (Berg 

et al, 2007). Saegrov och Halding (2004) hävdar att det finns en bristande uppföljning av 

dessa patienter och att flertalet kvinnor har ett stort behov av att prata om sin nya 

livssituation. Pålsson och Norberg (1995) menar att kvinnor som fått ett samtalsstöd i 

samband med att de blivit diagnostiserade med bröstcancer kunde känna en känsla av ökad 

säkerhet och därmed kände de sig mer trygga i den förändrade livssituationen. Detta gjorde 

att kvinnorna vågade tro på framtiden trots den svåra tiden som väntade (ibid). 

 

En diagnos medför upprepande besked efter olika provtagningar samt ett ställningstagande 

för vidare behandling. Reaktionerna skiftar kraftigt beroende på vilken reaktionsfas kvinnan 

befinner sig i. När diagnosbeskedet har bearbetats följer sedan reaktionerna på informationen 

rörande behandlingen. Reaktionerna delas upp i fyra faser. Den första fasen är chock, sedan 

följt av en reaktion. Efter reaktionen bearbetas problemet för att sedan accepteras, de vill säga 

en nyorientering. Det är först när kvinnan fått veta hur allvarlig sjukdomen är, samt vilken 

form av behandling som ska ges som kvinnan kan börja bearbeta sjukdomen. Tiden innan 

detta upplevs av flertalet kvinnor som en osäker tid då man inte vet hur sjukdomen kommer 

påverka det fortsatta livet (Berg et al, 2007). I Sverige är väntetiden från en bröstcancer 

diagnos tills dess att en behandling startar omkring 21 dagar (Socialstyrelsen, 2012). 
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Teoretisk referensram 
En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård. I denna kärnkompetens 

framgår det att sjuksköterskan ska oavsett vilken verksamhet hon eller han är yrkesverksam i 

ge vård ur ett helhetsperspektiv där alla behov ska tillgodoses (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Detta återfinns i vårdvetenskapen, då patientens perspektiv alltid ska betraktas, de vill 

säga att patienten ska ses som en mänsklig varelse av kropp, själ, psyke och ande som inte 

kan särskiljas. Inom vårdvetenskapen benämns livsvärld som lidande och välbefinnande, 

subjektiv kropp och vårdrelation (Dahlberg et al, 2003). För att knyta an studien till 

vårdvetenskapen så beskrivs patientens livsvärld samt vad den subjektiva kroppen innebär. 

Att få en bröstcancerdiagnos påverkar en persons livsvärld samt den subjektiva kroppen på 

olika sätt såväl fysiskt, psykiskt och existentiellt. 

Livsvärld 

Dahlberg et al. (2003) beskriver teorin om livsvärldsperspektivet som personers upplevelser 

och erfarenheter, samt den värld vi ständigt lever i. En persons livsvärldsperspektiv kan 

beskrivas på två olika vis. Den världen och dagliga tillvaron som levs, samt den värld som 

ses, förstås, beskrivs och erfaras av andra personer. Det är genom livsvärlden personen tycker 

och tänker, samt finner en mening och ett innehåll i livet. Det är också genom livsvärlden 

personen känner kärlek, avsky, arbetar och leker (ibid)  

 

Dahlberg et al. (2003) beskriver livsvärldsperspektivet inom vården som en grundläggande 

del i vårdandet då det ska finnas en öppenhet och en följsamhet för patienternas upplevda 

värld. Vårdandet inriktar sig på vilket sätt patienter uppfattar sin hälsa, sitt lidande, sitt 

välbefinnande samt sin vård. Det är genom patientens egen berättelse och upplevelse en 

sjuksköterska kan ta del av en annan persons livsvärld. Varje patients livsvärld ska ses som 

unik, då varje erfarenhet är av stor betydelse. Det är sjuksköterskan som ska lära sig av 

patienten vad ett lindande innebär just för dem (ibid). 

Subjektiv kropp 

Alla personer har genom sin kropp tillgång till livet. Det är genom kroppen personens liv 

kretsar. Den subjektiva kroppen består av fysiska, psykiska, existentiella och andliga 

aspekter, som i sin tur är fulla av upplevelser, erfarenheter, minne och vishet. När kroppen 

utsätts för en förändring kan en hel värld kastas om. En förändring kan innebära att bli 

kroniskt sjuk, skadad eller utsatt för ett lidande, vilket kan förändra livet totalt. Ett 
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kroppsorgan är inte bara en viktig del i sig, utan det har också betydelse hur kroppsdelen 

upplevs och erfaras av människan själv. Varje liten förändring i livet kan medföra 

förändringar i den subjektiva kroppen på ett positivt eller negativt sätt (Dahlberg et al, 2003). 

 

Vid en förändring i den subjektiva kroppen ses förändringen som en helhet. Människan 

skiljer inte på jaget och den upplevda kroppen. Det är först när kroppen utsätts för ett lidande 

som kroppen blir uppmärksammad. Vid lidande och ohälsa förloras en förmåga och tillgång 

till livet och det är nu människan blir tvungen att reflektera kring situationen. I denna 

reflektion blir lidandet medvetet. När en människa fått en sjukdomsdiagnos kan hon inte 

längre relatera till en upplevelse, då den är främmande i personens livsvärld (Dahlberg et al, 

2003). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse efter diagnosen bröstcancer fram till 

behandlingen startar. 

Metod 

Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där tre patografier med kvalitativ ansats låg som 

grund för att besvara studiens syfte. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) beskriver att en 

kvalitativ metod har till syfte att undersöka eller tolka en annan persons erfarenheter eller 

upplevelser (ibid). Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en personberättelse, dokument 

eller text återge en hel livsberättelse från en händelse eller erfarenhet. En personberättelse kan 

skrivas i olika former av litteratur eller dagboks anteckningar (ibid). Skott (2012) menar att 

berättelser ofta används i studier för att få förståelse och kunskap för en grupp av människor. 

Vid mötet av en sjukdom finns det ofta ett behov av att berätta om upplevelsen genom 

litteratur. Dessa berättelser kan i sin tur hjälpa utomstående att få en förståelse för den 

upplevda sjukdomen (ibid). 

Urval 
Patografierna som valdes ut till studien har sökts igenom Libris. Libris är ett nationellt 

bibliotekssystem där över sju miljoner böcker finns tillgängliga (Libris, 2015). För att finna 
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relevanta patografier som besvarade studiens syfte var bröstcancer och patografier sökorden. 

Sökningen gav noll träffar. En utökad sökning på ämnet bröstcancer och genreformen 

biografier resulterade i 13 träffar. Studiens inklusionskritierier var att det skulle vara en bok i 

bokform. Böckerna skulle vara skriva efter år 2010. Då återstod nio böcker. Dessa nio 

böckers titlar söktes på Google för att få en uppfattning av böckerna. Böckerna skulle vara 

skrivna på svenska, samt av kvinnan själv. Därefter återstod sex böcker. Då studiens 

exklutionskriterier var att böckerna inte skulle beskrivas ur ett anhörighetsperspektiv, återstod 

fem böcker. Av dessa fem böcker bestod två stycken av samma titlar, dock med olika 

utgivningsår. En av dessa böcker valdes bort. Därefter återstod fyra relevanta böcker för 

studiens syfte. Tillgängligheten på Karlskrona och Osbys bibliotek påverkade urvalet av 

patografier. Det resulterade i tre patografier som ingår i resultatet. 

Datamaterial - beskrivning av valda patografier 
Hope- är en personlig berättelse från år 2013 av Lotta Tenor. Boken beskriver en yngre 

kvinnas förtvivlan, skräck, ångest och panik över att ha fått en bröstcancerdiagnos. Denna 

resa som hon själv beskriver som den svåraste hon har gjort, ger ett perspektiv på hur livet 

kan förändras i mötet med hennes största fiende, cancer. Som legitimerad sjuksköterska har 

hon själv stött på patienter med cancer och har därmed erfarenhet av allvaret i sjukdomen 

samt det lidande cancerpatienter står inför. Trots motgångar och tvivel på framtiden finner 

hon ändå kraft i att fortsätta kämpa mot ett friskt liv. Hon har trots allt inte bara sig själv att 

tänka på, utan även en liten dotter. 

 

Jag vill inte veta, inte nu - är en personlig berättelse från år 2012 av Helena Lind. Helena är 

en kvinna i medelåldern, där hon i sin bok beskriver upplevelsen av ett cancerbesked och hur 

hon själv tar sig igenom denna overkliga händelse i livet. Hon beskriver även hur svår 

omställningen blir och svårigheten att berätta om cancern för hennes anhöriga. Hon upplever 

även bristen på kunskap hos andra människor som inte verkar förstå vad hon går igenom, 

samt den ständiga oron om att cancern kanske har spridit sig till andra delar av kroppen. 

 

Jag vill fan leva - är en personlig berättelse från år 2014 av Karin Björkegren - Jones. Karin 

är en 48 årig kvinna. Utbildad journalist, författare och yogalärare. Hon beskriver i sin bok 

upplevelsen av att få en bröstcancerdiagnos. Boken speglar Karins egna tankar igenom 

hennes blogg under ett år från cancerdiagnosen fram till hon blev friskförklarad. I boken 



 

10 
 

beskriver hon sin rädsla med tankar om livet, men även sin vilja att leva och sin kamp mot 

cancern. 

Dataanalys 
Patografierna analyserades genom en manifest innehållsanalys. Innehållsanalysen var 

inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Olsson 

och Sörensen (2011) beskriver den manifesta innehållsanalysen som en möjlighet att se det 

uppenbara och klara i en textmassa, medan den latenta innehållsanalysen beskriver hur 

författaren tolkar och analyserar en textmassa (ibid). 

 

För att få ut relevanta meningsenheter ur böckerna lästes böckerna var för sig flera gånger för 

att få ett sammanhang och förståelse för vad författarna ville förmedla. Var för sig 

markerades valda meningsenheter och skrevs ner i ett Word dokument. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) sker en innehållsanalys i flera olika steg. Det första steget är att läsa data i 

flera omgångar för att få en helhetsbild och ett sammanhang. Därefter plockas 

meningsenheter ut. En meningsenhet innehåller ett antal meningar eller fraser (ibid). Vid en 

senare träff jämfördes meningsenheterna och plockades gemensamt ut. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att när en meningsenhet plockas ut tas omgivande text med för att få 

ett bättre sammanhang och en ökad förståelse. Dessa meningsenheter innehåller information 

som är relevant för att besvara studiens syfte (ibid). Efter att meningsenheterna valts ut 

analyserades de i tre olika steg genom kondensering, kodning och kategorisering. Det första 

steget blev att tillsammans kondensera meningsenheterna. Kondensering innebär enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) att meningsenheterna förkortas ner, dock med samma 

innebörd och kärna (ibid). Var för sig lästes alla meningsenheter ännu en gång för att få en 

ännu klarare bild av vad kvinnorna i böckerna ville förmedla.  

 

I det andra steget av analysen sattes en kod på varje meningsenhet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är denna kod en etikett på meningsenheten. Denna kod förklarar innehållet i 

meningen (ibid). Då många koder nästan blev detsamma som kategorierna analyserades 

meningsenheterna ännu en gång, och tillslut uppkom nya koder som stämde bättre överens 

med de ursprungliga meningsenheterna. I det tredje och sista steget i analysen, när alla 

meningsenheter fått en kod, sammanfördes de koder som ansågs ha liknande innebörd för att 

sedan bilda en kategori som symboliserade budskapet kvinnorna upplevde, som sedan blev 
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studiens resultat (se bilaga 1). Enligt Graneheim och Lundman (2004) bildar koder med 

likande innebörd en kategori (ibid).  

Resultat 
Resultatet som framkom av analysen baserades på tre patografier. Denna analys resulterade i 

fem kategorier. De kategorier som framkom ur analysen var att känna rädsla, en känsla av 

uppgivenhet, att ha en objuden gäst i kroppen, behov av ett stöd och en tro på framtiden. 

Kategorierna presenterades tillsammans med citat från kvinnorna för att öka förståelsen och 

resultatets trovärdighet. 

Att känna rädsla 
Kvinnorna upplevde mycket rädsla när beskedet om bröstcancer hade blivit ett faktum. 

Beskedet om att bära på en dödlig sjukdom beskrevs genom att gripas av panik, ångest och en 

övertygelse om att livet skulle ta slut. I väntan på behandlingens start kom oron över att 

tumören skulle växa och bli ännu större och mer aggressiv. Kvinnorna beskriver att de aldrig 

hade varit så här rädda. Världen stannade och dödsångesten greppade tag i livet. De upplevde 

en osäkerhet över hur livet skulle bli. Allt upplevdes inte längre som en självklarhet, speciellt 

inte livet och chansen att få leva kvar. Tilltron till ett friskt liv, började sakta försvinna och 

istället byggdes en övertygelse upp om att döden var nära. Rädslan visade sig även under 

natten, då skräck fanns för att blunda. 

 

“Hela världen stannade. Började gråta hysteriskt och kände den totala 

dödsångesten greppa mig.”(Tenor, 2013 s.14). 

 

En annan rädsla som visade sig var rädslan för att berätta för anhöriga om situationen de nu 

befann sig i. Kvinnorna beskrev att berätta för barnen om sjukdomen var det värsta de gjort i 

hela sitt liv. Detta besked till barnen var något de stålsatt sig för, då de själva var tvungna att 

hålla sina känslor tillbaka för att inte bryta ihop. Själva berättandet om att de bar på en 

allvarlig sjukdom, upplevdes svårt för kvinnorna. Bloggen blev för en av kvinnorna ett sätt att 

informera sina anhöriga, då hon upplevde detta lättare än att konfronteras direkt med 

anhöriga. Genom bloggen kunde nära och kära bli uppdaterade och därmed skulle hon slippa 

berätta samma sak om och om igen. Det blev en lättnad att slippa återupprepa vad hon skulle 



 

12 
 

få genomgå. Kvinnorna beskrev även att de inte ville prata med någon om beskedet, men 

samtidigt visste de att de var tvungna. 

 

”Dödsångest, skräck, förtvivlan och nu var jag tvungen att förbereda mig 

på det värsta. Jag var tvungen att berätta för min 10-åriga dotter detta 

hemska och det är det djävligaste jag någonsin gjort i hela mitt liv.” 

(Tenor, 2013 s.26). 

 

Rädsla fanns även för att bli tvungen att överge sina anhöriga. Rädslan över att dö fanns där, 

men efter att den tanken hade lagt sig, bestod rädslan istället av att behöva lämna de man 

älskade. Tanken över att lämna sina barn bidrog till mycket smärta och skräck. Livet var 

orättvist och tanken på att barnen kanske skulle bli moderlösa var något som ständigt fanns i 

tankarna. De upplevde att det fanns behov av att stanna kvar i livet, för att kunna rusta sina 

barn inför livet.  

 

“Den natten som var så lång och skräckfylld, då alla mina demoner från 

förr paraderade framför mig, då hela min fantastiska tid som mamma 

visades upp för mig och då den värsta förtvivlan någonsin kramade mitt 

hjärta i dödsångest för rädsla att dö från min dotter och att hon skulle bli 

ensam kvar” (Tenor, 2013 s.20). 

Känsla av uppgivenhet 
Kvinnornas sätt att reagera på beskedet att de fått diagnosen bröstcancer varierade. Det som 

var gemensamt för kvinnorna var att en känsla av uppgivenhet infann sig och funderingar på 

om det var nu de skulle dö. Kvinnorna beskrev hur världen bara stannade och allt blev svart, 

hur de låg i fosterställning i flera dagar och bara grät förtvivlat och orkade inte ta sig upp ur 

sängen. En tung känsla infann sig i kvinnornas kroppar och de ville bara sova bort dagarna. 

Kvinnorna beskrev också hur de slöt sig i sig själva och vände ut och in på tankar och 

känslor. 

 

”Jag vet inte hur jag ska skriva det här, men min värld stannar nu. Ett 

samtalat och allt stannade, blev svart.” (Björkegren- Jones, 2014 s. 14). 
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I väntan på att behandlingen skulle starta beskrev kvinnorna hur tankarna och känslorna var 

på olika håll. Hur de var tomma på både tankar och känslor. Kvinnorna pendlade mellan 

förtvivlan och misströstan då oron över framtiden var påtaglig. Ett tomrum beskrivs som att 

de bara fanns där men inte mer. De ville stanna i detta tomrum tills att allt blivit bättre. 

 

”Jag har >> Gått i sin<<. Tömd på tankar och känslor så försvinner jag 

in i min kokong. Där tänker jag stanna tills allt känns bättre.” ( Lind, 

2012 s. 12). 

Att ha en objuden gäst i kroppen 
Kvinnorna upplevde att brösten hade stor betydelse för dem och tanken på att det fanns en 

cancersvulst i bröstet påverkade dem. Kvinnorna beskrev detta som att ha en objuden gäst i 

kroppen som inkräktade och ville ta makten över deras liv. Kvinnorna beskrev känslan av att 

veta att några galna celler fanns i deras kroppar som ville förgöra deras liv om dem bara fick 

chansen. Detta fick kvinnorna att vilja fly från verkligheten, samtidigt ville de ändå att 

vardagen skulle återgå till det normala igen. Gemensamt för kvinnorna var att de kände en 

panik i att ha vetskap om att en parasit livnärde sig på deras kroppar. Detta fick kvinnorna att 

vilja avlägsna tumörerna hemma med hjälp av knivar. 

 

”Jag fick ännu mera panik, jag hade ingen möjlighet att stå ut så länge- 

jag ville ha bort det här så fort som möjligt pga. min panik samt viljan att 

skära bort tumören själv för att jag inte stod ut med vetskapen om en 

ondskefull cancersvulst i min kropp skulle döda mig om den fick chans.” 

(Tenor, 2013 s. 23). 

 

Kvinnorna beskrev hur deras kroppar bar på en hemlighet och hur tumören tagit makten över 

deras liv utan någon som helst kontroll. Kvinnorna beskrev hur de gick och la sig med 

tumören och vaknade upp med den och hur tankarna bara for runt i huvudet, om att en parasit 

hade boning i deras kroppar.  

 

”Jag vaknar med svulsten och somnar med den- Ett litet äckligt djur som 

har funnit en boning i mig, en parasit som livnär sig på min kropp.” 

(Lind, 2012 s. 13). 
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Behov av ett stöd 
Kvinnorna upplevde att omgivningen hade varit ett stort stöd för dem, när de genomgick en 

svår period i livet. Kvinnorna beskrev hur de tidigare hade varit starka genom att på egen 

hand klara av saker. Nu när de hade blivit sjuka blev behovet av vänner och familj allt 

viktigare. De behövde människor omkring sig för att klara av situationer som denna, då de i 

ensamheten inte var starka. En känsla av närhet och att inte vara ensam i sjukdomen, blev en 

styrka som gjorde att de orkade kämpa vidare med livet. Kvinnorna blev även förvånade över 

den värme och uppbackning de fick. Mitt i deras egen rädsla fanns det människor som brydde 

sig, och det gjorde dem starka. 

 

”Men jag behövde närhet och känslan av att inte vara ensam. Jag hade 

aldrig klarat det ensam. Man brukar säga att ensam är stark, men när jag 

blev sjuk ändrade jag åsikt. För ensam är inte stark. Inte när nöden testar 

en, då behöver man vänner, sin familj.” (Björkegren- Jones, 2014 s.21). 

 

Kvinnorna menade att alla vänner inte klarade av att finnas vid deras sida i denna svåra 

situation. En del tog avstånd för att de inte visste hur de skulle bete sig. Gemensamt för 

kvinnorna var att de behövde omtanke från omgivningen för att vara starka. De beskrev även 

en tacksamhet till sina familjer och sina vänner som ställt upp och hjälpt till när stunder varit 

svåra. 

 

“Det enda jag vill är att någon ska bry sig, ta mig i famnen och hålla hårt 

om mig. Tomma ord skapar bara ytor mellan mig och omgivningen. 

Någon gång lägger jag på luren. Jag började inse hur kallt det kan vara i 

cancerriket”(Lind, 2012 s.16). 

En tro på framtiden 
Kvinnorna beskrev en kraft och vilja att leva. De beskrev att efter rädsla och tvivel kom 

istället en vilja och en kamp om att fortsätta leva. Livslusten beskrevs som stark, och 

kvinnorna var nu beredda att ge cancern en kamp. De visste självklart att det skulle bli tufft, 

men samtidigt var de beredda på det de väntades möta. Kvinnorna beskrev hur de i ren 

överlevnadsinstinkt var beredda att göra allt för att rädda sina liv. De funderade på vad de 

själva skulle kunna göra för att få bort det som hotade deras liv. 
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“Jag tror att man kunde ta på min livslust. Så stark var den. Som att den 

hade bildat en form, blivit tydlig. Den där cancern visste inte vem den gav 

sig i kast med.”(Björkegren-Jones, 2014 s.8). 

 

Gemensamt för kvinnorna var viljan till att leva, vilket var det som drev dem framåt i 

sjukdomen som de nu befann sig i. Det enda de ville var att överleva sjukdomen och kampen 

om livet skulle de aldrig ge upp. Kvinnorna beskrev även sin tilltro till sjukvården, då de med 

tankens kraft intalade sig själva att de var i de bästa händerna. De menade att det hjälpte att 

våga lita på sjukvården. Sjukvården gav dem hopp om att livet kommer fortsätta efter 

sjukdomen med orden “Vi ska bota dig” (Björkegren- Jones, 2014 s. 18). Kvinnorna beskrev 

också att det fanns dagar då vetskapen om att de var sjuka glömdes bort. Dessa dagar var bra 

dagar där de kunde samla kraft och kända att allt skulle bli bra tillslut. 

 

“Jag lägger nu all min tilltro till den svenska sjukvården som faktiskt är 

bäst i världen när det kommer till att behandla cancer. Jag tror på 

tankens kraft, så därför fokuserar jag nu på det. På att bli frisk och på att 

lita på att jag är i de bästa händer.” (Björkegren- Jones, 2014 s. 16). 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Patografier användes för att få en inblick i hur kvinnor kan uppleva tiden efter 

bröstcancerdiagnos fram till behandlingens start. Valet av metod ansågs relevant eftersom 

metoden grundade sig på att få en djupare förståelse för kvinnornas upplevelse. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att en kvalitativ forskningsmetod förklara och ger en 

djupare förståelse för en annan persons upplevelse. Forskningsmetoden ger en beskrivande 

data i form av människors egen upplevda upplevelser, uppfattningar och erfarenheter (ibid). 

Olsson och Sörensen (2011) menar att en livshändelse kan skrivas både i dagboksform och 

som en personberättelse. I dagboksform har författaren avgränsat en tid där händelser och 

upplevelser har utspelats. I en dagboksform kan vissa specifika händelser, observationer eller 

upplevelser tas upp. En dagboksform är mer specifik på ett visst ämne (ibid).  
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Enligt Olsson och Sörensen (2012) kan en patografi återspegla en hel livsberättelse eller delar 

av en händelse som har utspelat sig i livet. Denna berättelse måste vara klar och tydlig så att 

läsaren inte misstolkar något i berättelsen. Eftersom både personberättelse och 

dagboksanteckningar användes, speglar arbetet båda perspektiven. Vid en personberättelse 

kan dock ingen ytterligare information ges om eventuella oklarheter skulle uppstå (ibid). 

Detta kunde ha varit en nackdel vid valet av en litteraturstudie på patografier då Olsson och 

Sörensen (2012) menar att en intervju hade kunnat bidra till ytterligare information. 

 

För att finna relevanta böcker till studien valdes Libris som sökportal. Libris valdes främst för 

att tillgängligheten av böcker var av stor betydelse. Val av patografier gjordes efter 

tillgängligheten i Karlskrona och Osby. Hade andra sökportaler används hade kanske fler 

patografier funnits att välja mellan och hade därmed kunnat påverka resultatet. Valet av 

inklutionskriterier gjordes för att studien skulle bestå av nyskrivna böcker och för att 

trovärdigheten av upplevelsen skulle kunna relateras till dagens sjukvård. Patografierna 

skulle även vara skrivna av kvinnor på svenska, då resultatet skulle kunna misstolkas vid 

eventuell översättning från ett annat språk. Studiens exklutionskriterier var att patografierna 

inte skulle vara beskrivna ur ett anhörigperspektiv. Då studiens syfte var att belysa kvinnors 

personliga upplevelse, var det av betydelse att patografierna var skrivna av kvinnorna själva. 

 

Dataanalysen grundade sig på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analys valdes för att den är lättöverskådlig och tydlig. Det uppstod ett 

problem vid kodningen och kategoriseringen vilket bidrog till att meningsenheterna 

analyserades ytterligare en gång. Denna analys kunde ses som en fördel då meningsenheterna 

blev mer noggrant undersökta. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan det uppstå 

problem vid kategoriseringen, då meningsenheter kan gå in i varandra och därför bli svåra att 

urskilja(ibid). Det kunde då varit en fördel att böckerna lästes ett flertal gånger av två olika 

personer eftersom meningsenheterna därför tillsammans kunde diskuteras. Den manifesta 

innehållsanalysen valdes för att bibehålla en textnära innebörd. 

 

Enligt Graneheim och Lundman(2004) kan en kvalitativ studies trovärdighet styrkas genom 

att belysa begreppen överförbarhet, verifierbarhet, giltighet och tillförlitlighet. I detta 

examensarbete kan det finnas en bristande överförbarhet då studien endast baseras på tre 

kvinnor. Verifierbarheten och tillförlitligheten av examensarbetet kunde styrkas genom att 

citat användes i resultatet. Tillförlitligheten ökar även när analysmetodens olika steg beskrevs 
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detaljerat och då detta presenterades med bilagor. Examensarbetets giltighet kunde också 

styrkas då böckerna var publicerade efter år 2010 och därmed kunde kopplas till dagens 

sjukvård. Detta bekräftar Socialstyrelsen (2013) då cancerforskningen ständigt är under 

utveckling och möjligheten till att bota och behandla cancer ökar med åren (ibid). 

Resultatdiskussion  
I resultatet framgick det att kvinnornas upplevelse bestod av att känna en rädsla, en känsla av 

uppgivenhet, att ha en objuden gäst i kroppen, behov av ett stöd och en tro på framtiden. 

Kvinnorna i böckerna var rädda för att de inte skulle överleva sin sjukdom. Det uppstod 

ångest och panik, vilket främst berodde på vetskapen om att sjukdomen kunde leda till döden. 

Dickerson- Coward och Kahn (2005) menar att kvinnor med en bröstcancerdiagnos kan 

uppleva en rädsla för att dö. Denna känsla kan även finnas innan en diagnos är fastställd 

(ibid). Livet var inte längre en självklarhet, då tron till ett friskt liv sakta började försvinna. 

Enligt Virginia-Lee, Carmen och Loiselle (2011) är personers tankar om cancer fortfarande 

nära förknippade med döden, även fast det finns stora chanser till överlevnad. De existentiella 

frågorna kunde finnas både i början och i slutet av sjukdomen. Tankarna om att dö kunde 

därmed vara lika kraftfulla i den tidiga sjukdomsfasen som i slutet av sjukdomen (ibid). Detta 

bekräftas av examensarbetes resultat, då kvinnorna upplevde en rädsla för att dö. 

 

I resultatet framkom det också rädsla för att tumören skulle växa och bli aggressivare i väntan 

på behandling. Detta bekräftas av Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011) då de i sin 

studie fann att kvinnor kunde vara rädda för att cancern skulle sprida sig och bli ännu större i 

väntan på behandling (ibid). Kvinnorna i patografierna beskrev också att själva berättandet 

om sjukdomen till deras anhöriga var påfrestande. Taylor (2000) visar i sin studie att det 

fanns en svårighet hos patienterna att berätta om sin cancerdiagnos för familj, vänner och 

även för allmänheten. Detta berodde på att patienterna inte visste på vilket sätt eller när 

beskedet skulle berättas (ibid). I resultatet framkom det även rädsla hos kvinnorna för att dö 

från sina anhöriga och samtidigt göra deras barn moderlösa. Lyons, Jacobson, Prescott och 

Oswalt (2002) styrker denna känsla då kvinnorna i denna studie var rädda för vad som skulle 

hända om de skulle dö från sina barn och inte kunna finnas där för dem under uppväxten 

(ibid). 

 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde cancertumören som en objuden gäst i 

kroppen som ville ta makten över deras liv. Enligt Dahlberg et al, (2003) kan denna typ av 
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förändring i en människas kropp få en hel värld att kastas om och förändra ett liv totalt. 

Morris (1999) menar att en kvinnas bröst är en plats som är utsatt för en risk att drabbas av 

sjukdom. Att finna en knöl i bröstet påverkar en kvinna både fysiskt, emotionellt och 

psykiskt. (ibid). Kvinnorna i patografierna beskrev också att de av ren överlevnadsinstinkt 

och panik ville avlägsna tumören som tagit makten över deras liv. Drageset, Lindstrøm, 

Giske och Underlid (2011) menar att många kvinnor uttalade en stark oro eftersom de inte 

kunde göra något åt situationen själva. Morris (1999) menar i sin studie att denna livshotande 

klump inte bara kunde var en skrämmande sjukdom i sig där livet hotades, utan innebar även 

att kvinnan var i behov av sjukvård.  

 

I examensarbetets resultat framkom det att kvinnorna upplevde en panik då de fick vetskap 

om att en tumör livnärande sig på deras kropp. Merleau-Ponty, (1999) beskriver kroppen som 

ett föremål som människan aldrig kunde lämna ifrån sig. Till skillnad från andra föremål går 

det inte att ta ett steg åt sidan från kroppen och följa den, utan den finns där hela tiden. 

Kroppen är därmed inte ett föremål i världen utan ett verktyg för att människan ska kunna 

uppleva och vara i kontakt med omvärlden (ibid).  

 

Resultatet visade att kvinnorna var i ett stort behov av stöd ifrån vänner och familjen när de 

blev sjuka. Vetskap om att någon brydde sig gjorde att kvinnorna inte kände sig ensamma i 

sin sjukdom. Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2012) menar att kvinnor kan känna 

en trygghet i att veta att familjen, vännerna och vårdpersonalen fanns tillgängliga för dem. 

Detta stöd gav på så vis kvinnorna en viss styrka till att fortsätta kämpa för livet (ibid).  

Emilsson, Svensk, Olsson, Lindh och Öster (2011) bekräftar att vänner och familj var det 

bästa stödet i denna svåra situation (ibid). Däremot framkom det i resultatet att kvinnorna 

upplevde att alla vännerna inte alltid klarade av att stå vid deras sida och stötta dem när de 

blev sjuka. En del vänner tog avstånd från kvinnorna, då det inte visste hur de skulle hantera 

situationen. 

 

I resultatet framgick det även att kvinnorna upplevde en kraft och en vilja att leva. Benzein, 

Norberg och Saveman (2001) menar i sin studie att hoppet om livet var avgörande för att 

kunna finna mening med livet och därmed orka kämpa vidare med sjukdomen (ibid). 

Resultatet som framkom utav patografierna visade även att sjukvården kunde vara till stor 

hjälp, då de gav kvinnorna hopp om att livet kommer fortsätta efter sjukdomen. Lillehorn, 

Hamberg, Kero och Salander (2009) påvisar i sin artikel att sjukvården kunde var en 
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bidragande faktor till att patienten skulle känna trygghet och tillit, som därmed kunde bidra 

till att patienten skulle kunna finna hopp till att fortsätta kämpa för livet (ibid). Remmers, 

Holtgräwe och Pinkert (2010) menar på att sjuksköterskor kunde vara ett stöd för kvinnor när 

de behöver information gällande deras sjukdomstillstånd. Sjuksköterskor fanns även 

tillgängliga för att lyssna och bekräfta kvinnors känslor som kunde uppkomma. Detta stöd 

från sjuksköterskor kunde upplevas som en trygghet, då det ger kvinnorna ett hopp och en 

möjlighet till att hantera den svåra situationen som kvinnorna befann sig i innan behandlingen 

startade (ibid). 

Slutsats 
Resultatet i studien visade att kvinnors upplevelser av en bröstcancerdiagnos fram till att 

behandlingen startar, var en påfrestande period som påverkade kvinnorna på olika sätt. En 

reflektion är om kvinnornas upplevelse glöms bort under denna tidsperiod. Behovet av stöd 

för kvinnorna under denna period är av stor betydelse. Utifrån resultatet i examensarbetet 

kunde livet efter en diagnos vändas upp och ner, vilket bör uppmärksammas bättre av 

sjukvården. Eftersom sjuksköterskan har en skyldighet att bedöma patientens behov efter en 

diagnos, skulle föreliggande examensarbete kunna bidra till en ökad kunskap om hur kvinnor 

skulle kunna uppleva perioden efter diagnos fram till behandlingens start. Framtida studier på 

en större mängd kvinnor och dess upplevelser skulle dock behövas, för att belysa kvinnors 

upplevelser efter diagnos fram till behandlingens start, för att få ett mer överförbart resultat. 

Därefter skulle sjuksköterskans ökade kunskap om kvinnors upplevelser kunna bidra till att 

förbättra sjuksköterskors stödinsatser för kvinnorna och därmed förbättra deras välbefinnande 

under denna period. 

Självständighet  
Natalie hade huvudansvaret över inledningen och bakgrunden. Louise hade huvudansvaret 

över metoden och resultatet. Patografierna valdes ut tillsammans efter en gemensam sökning, 

där sökorden diskuterades fram. Patografierna lästes var för sig flera gånger. 

Meningsenheterna plockades därefter ut var för sig, och gemfördes vid ett senare tillfälle. 

Meningsenheter diskuterades gemensamt och valdes sedan tillsammans ut. Kondensering, 

kodning och kategorisering gjordes gemensamt. Metoddiskussionen, resultatdiskussionen och 

slutsatsen skrevs tillsammans. Vetenskapliga artiklar till examensarbetet söktes var för sig, 
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och valdes därefter ut gemensamt. Huvudansvaret innebar dock inte att huvudpersonen enbart 

skrivit om det specifika området, utan har varit delaktigt även i övriga delar av studien. 
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Bilaga 1 Kategorisering 1(2) 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
”Hela världen stannade. 
Började gråta hysteriskt 
och kände den totala 
dödsångesten greppa 
mig.”(Tenor, 2013 s.14) 

Världen stannade. Började 
gråta och kände 
dödsångesten. 

Dödsångest. Att känna rädsla. 

”Dödsångest, skräck, 
förtvivlan och nu var jag 
tvungen att förbereda 
mig på det värsta. Jag 
var tvungen att berätta 
för min 10-åriga dotter 
detta hemska och det är 
det djävligaste jag 
någonsin gjort i hela 
mitt liv.” (Tenor, 2013 
s.26) 

Dödsångest, skräck och 
förtvivlan. Tvungen att 
berätta för dottern. 
Djävligaste jag gjort i 
livet. 

Berätta för dottern. 

“Den natten som var så 
lång och skräckfylld, då 
alla mina demoner från 
förr paraderade framför 
mig, då hela min 
fantastiska tid som 
mamma visades upp för 
mig och då den värsta 
förtvivlan någonsin 
kramade mitt hjärta i 
dödsångest för rädsla att 
dö från min dotter och 
att hon skulle bli ensam 
kvar”(Tenor, 2013 s.20) 

Natten lång och 
skräckfylld. Min tid som 
mamma visade sig. Värsta 
förtvivlan kramade hjärtat 
i dödsångest. Rädsla för att 
dö. Lämna dottern ensam 
kvar. 

Lämna sin dotter kvar. 
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Bilaga 1 Kategorisering 2(2) 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
”Jag vet inte hur jag ska 
skriva det här, men min 
värld stannar nu. Ett 
samtal och allt stannade, 
blev svart.” (Björkegren- 
Jones, 2014 s. 14). 

Min värld stannar, ett 
samtal och allt blev svart. 

Tomhet. En känsla av 

uppgivenhet. 

Jag fick ännu mera panik, 
jag hade ingen möjlighet 
att stå ut så länge- jag 
ville ha bort det här så 
fort som möjligt pga. min 
panik samt viljan att 
skära bort tumören själv 
för att jag inte stod ut 
med vetskapen om en 
ondskefull cancersvulst i 
min kropp skulle döda 
mig om den fick chans.” 
(Tenor, 2013 s. 23) 

Fick mer panik. Stod inte 
ut med vetskapen att en 
cancersvulst i min kropp 
skulle döda mig om den 
fick chansen. 

Cancersvulst i kroppen. Att ha en objuden gäst i 

kroppen. 

“Det enda jag vill är att 
någon ska bry sig, ta mig 
i famnen och hålla hårt 
om mig. Tomma ord 
skapar bara ytor mellan 
mig och omgivningen. 
Någon gång lägger jag 
på luren. Jag började 
inse hur kallt det kan 
vara i cancerriket”(Lind, 
2012 s.16). 

Ville någon ska bry sig. 
Ta mig i famnen och 
hålla hårt. Tomma ord 
skapar ytor mellan mig 
och omgivningen. Jag 
inser hur kallt det är i 
cancerriket. 

Behov av omtanke. Behov av ett stöd. 

“Jag tror att man kunde 
ta på min livslust. Så 
stark var den. Som att 
den hade bildat en form, 
blivit tydlig. Den där 
cancern visste inte vem 
den gav sig i kast 
med.”(Björkegren-Jones, 
2014 s. 8). 

Min livslust var stark. 
Den hade blivit tydlig. 
Cancern visste in vad den 
gav sig in på. 

Livslust. En tro på framtiden. 
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