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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige drabbas över 7000 kvinnor av bröstcancer varje år. Kvinnor med 

bröstcancer kan uppleva ångest och oro inför framtiden. Att vara optimistisk och fokusera på 

överlevnad behövs för att ta sig igenom behandlingarna. Kvinnor behöver stöd från sin 

omgivning för att må bra och hålla hoppet uppe. Kvinnornas partner drabbas också hårt av 

cancerdiagnosen. Vad som ger kvinnor livskraft från diagnos till avslutad behandling är 

oklart.  

Syfte: Att belysa vad bröstcancerdrabbade kvinnor upplever ger livskraft under 

behandlingsperioden 

Metod: En litteraturstudie baserad på fem självbiografier skrivna av kvinnor som drabbats 

av bröstcancer har använts. Vid analysen av självbiografierna har en kvalitativ manifest 

innehållsanalys använts. 

Resultat: Resultatet visade att stöd behövdes för att ge livskraft att orka ta sig igenom 

behandlingsperioden. Genom positivt tänkande och hopp blev det lättare för kvinnorna att 

kämpa mot bröstcancern. Strävan efter ett normalt vardagsliv med intressen och familj var 

också betydelsefullt för att hitta livskraft.  

Slutsats: Det som kvinnorna upplevde gav livskraft var bland annat stöd från familj och 

vänner och en vilja att överleva. Livskraften utgår från positivt tänkande och en stöttande 

familj, vänner och sjukvårdspersonal. 

Nyckelord: bröstcancer, kvinnor, livskraft, självbiografier, stöd 

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden over 7000 women gets the diagnosis breast cancer every year. 

Women with breast cancer feel anxiety and worry about the future. To be optimistic and 

focus on survival is needed to get through the treatments. Women need support from their 

environment to feel good and keep up the hope. The women’s partner is also affected of the 

cancer diagnosis. What gives women vitality from diagnosis until completed treatment is 

unknown. 

Aim: The aim of the study is to illustrate what breast cancer affected women experience 

gives vitality during the treatment period. 

Method: A literature study based on five autobiographical books written by women with 

breast cancer. In the analysis of the autobiographical books have a qualitative manifest 

content analysis been used.  

Findings: The result showed that support was needed to get vitality to get through the 

treatment period. Through positivity and hope it was easier for the women to fight against 

the breast cancer. The quest for a normal life with interests and family was also important to 

find vitality.  

Conclusion: What women felt gave vitality was for example support from family and 

friends and a willingness to survive. The vitality is based on positive thinking and a 

supportive family, friends and health care professionals. 

Keywords: autobiography, breast cancer, support, vitality, women 
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1 INLEDNING 

Förslaget till problemområdet kom från Mälardalens högskola som lämnade olika 

ämnesområden som vi fick välja mellan. Intresseområdet som valdes som inspiration var 

”Patienters upplevelser/erfarenheter av att vänta på operation/kirurgiskt ingrepp”. Innan vi 

skulle välja vad vi skulle skriva om visste vi redan att båda var intresserade av sjukdomar som 

drabbar kvinnor, framförallt cancer. Intresseområdet var brett och därför valdes upplevelser 

av bröstcancerdrabbade kvinnor. Upplevelsen av vad som ger kvinnor livskraft valdes för att 

smalna av området ytterligare. Vi båda har släktingar som drabbats av bröstcancer och andra 

cancerdiagnoser och vi vet att det påverkar den drabbade och dennes anhöriga. Bröstcancer 

drabbar många kvinnor runt om i världen och vi tror att det kan vara bra för 

allmänsjuksköterskor att få mer kunskap om vad omvårdnaden av bröstcancerdrabbade 

kvinnor innebär. Att få kunskap om vad dessa patienter anser är viktigt och vad som är deras 

behov under behandlingsperioderna ger sjuksköterskor en insikt och förståelse för vad de 

kan göra för att stötta patienten. Vi tror att patienter efter en bröstcancerdiagnos är i behov 

av sjuksköterskor som är insatta i vad de går igenom och som vet deras behov under 

behandlingarna. Vi ville få en inblick i hur kvinnor tog sig igenom processen efter sin 

bröstcancerdiagnos och under behandlingsperioden. Det kan knytas samman till 

vårdvetenskap genom att vi har valt att se det från patientens perspektiv. Vi tror att vi som 

blivande allmänsjuksköterskor förr eller senare kommer vårda patienter med någon form av 

cancer, och då kunna använda oss av kunskapen vi fått tack vare detta examensarbete. Vi 

hoppas även att sjuksköterskor med hjälp av examensarbetet kan få en ökad förståelse av 

patienters behov vid en allvarlig diagnos som bröstcancer. Att veta vad som kan hjälpa 

patienten under behandlingsperioden kan underlätta för sjuksköterskan i arbetet att minska 

patientens lidande.   

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med fakta om bröstcancer. Vidare följs avsnitt om den 

bröstcancerdrabbade kvinnans upplevelser av sin bröstcancer och männens perspektiv på 

deras partners bröstcancer. Dessa avsnitt baseras på vetenskapliga artiklar som söktes fram i 

databaserna PubMed och CINAHL Plus, samt i sökmotorn Discovery. Dessa valdes då de 

innehåller vårdvetenskapliga artiklar. I samtliga databaser och sökmotor söktes artiklar 

mellan år 2010-2015 fram. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara i fulltext, peer 

reviewed och vårdvetenskapliga. För mer information se Bilaga A. Vidare i bakgrunden 

nämns sjuksköterskans ansvar för att veta vad som är viktigt i vårdandet av 

bröstcancerdrabbade kvinnor. Det valda teoretiska perspektivet som utgår från Erikssons 
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begrepp lidande och hälsa presenteras också. Därefter följer en definition av begreppet 

livskraft. Bakgrunden mynnar avslutningsvis ut i en problemformulering. 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, den utgör ca 30 % av alla 

cancersjukdomar. Varje år drabbas över 7000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Vanligast att 

insjukna är efter 40 års ålder. Att känna en knöl i bröstet eller armhålan är det vanligaste 

symtomet. Mindre vanliga men förekommande symtom kan vara: förändrad storlek, 

förändrat utseendet, smärta och vätska från bröstvårtan. Vid misstanke om bröstcancer 

utförs en trippeldiagnostik som innehåller tre moment: klinisk undersökning, mammografi 

och/eller ultraljud och cytologi (Ericson & Ericson, 2012; Ingvar, 2012). Upptäcks 

bröstcancern i tid är chansen att bli helt återställd stor (Bergh m.fl., 2007; Bergman, Hont & 

Johansson, 2013). Har cancern spridit sig i kroppen försöker spridningen bromsas då den 

inte kan botas helt. Kvinnans symtom försöker lindras och hennes livskvalitet förbättras 

(Bergh m.fl., 2007). År 2011 drabbades 7619 kvinnor i Sverige av bröstcancer och 1405 

kvinnor dog på grund av sin bröstcancer (Bergman m.fl., 2013).  

2.2 Behandlingsalternativ 

Bröstcancer kan behandlas med kirurgi, strålning, cytostatika eller hormonbehandling. 

Behandlingarna kan kombineras för att få bättre resultat (Ingvar, 2012). De flesta 

bröstcancertumörerna är beroende av det kvinnliga könshormonet östrogen för att kunna 

växa. Olika läkemedel som minskar östrogennivån i kroppen, eller blockerar effekten av 

östrogen, kan då ges till patienten för att minska risken för återfall. Det leder till att 

cancercellerna slutar växa och kan därmed inte föröka sig (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

partiell mastektomi, så kallad bröstbevarande metod, opereras endast den angripna delen av 

bröstet bort. Är tumören större än 3-4 cm utförs en mastektomi. Då tas hela bröstet samt 

lymfkörtelvävnad i axillen bort (Ericson & Ericson, 2012; Ingvar, 2012). Strålbehandling ges 

som ett komplement till kirurgin för att minska risken att tumören återkommer. Strålningen 

ges vanligen ca 25 gånger under fem veckor (Bergh m.fl., 2007; Ingvar, 2012). 

Cytostatikabehandling kan ges både pre- och postoperativt. Fördelen med att ge det 

preoperativt är att stora tumörer kan minska i storlek (Bergh m.fl., 2007; Bergman m.fl., 

2013). Behandlingen ges upprepande gånger under 4-6 månader med kortare uppehåll 

mellan varje kur (Bergh m.fl., 2007).  

Med bland annat bättre diagnostik och behandling har antalet överlevande ökat och därmed 

har fertilitetsbevaring fått större betydelse. Cytostatikabehandling och åldrande av 

äggstockarna är de vanligaste orsakerna till infertilitet. Det är en långsiktig konsekvens hos 

unga kvinnor som överlever cancerbehandling, det är därför viktigt att det diskuteras och 

åtgärdas så snart som möjligt efter diagnosen då fler unga kvinnor har en önskan om egna 

biologiska barn. De två vanligaste och mest etablerade metoderna för fertilitetsbevarande är 

embryo- och äggcellsfrysförvaring. Andra metoder som exempelvis frysförvaring av 
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äggstocksvävnad är fortfarande under utveckling och anses experimentella (Ross, Chung & 

Macdonald, 2014; Salama m.fl., 2012).  

2.3 Upplevelser av bröstcancer 

Beskedet om bröstcancer är svårt nog för de drabbade kvinnorna, och att behöva berätta för 

andra om diagnosen kan upplevas som en börda. Att själv känna sig stark och ge stöd åt 

anhöriga är viktigt i en sådan situation. Upplevelsen av dödsångest, rädsla för separation från 

familjen och att inte se barnbarnen växa upp är känslor och tankar som skrämmer många 

bröstcancerdrabbade kvinnor. Det är därför viktigt att leva i nuet och göra vardagen viktig. 

Väntetiden från ställd diagnos till operation kan variera. Väntan kan uppfattas som 

skrämmande, lång, svår att uthärda och smärtsam. Däremot kan väntan även ses som något 

bra då mentala förberedelser hinns med. Operationen uppfattas ibland som oroande och kan 

väcka frågor där patienten undrar hur de ska må efteråt och om vidare behandling behövs 

(Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2011). Enligt Liamputtong och Suwankhong (2015) 

är det viktigt att kvinnorna hittar sin inre emotionella styrka för att hantera kampen mot 

bröstcancern. För vissa kan den styrkan förhindra återfall i framtiden. Att ta hand om sin 

kropp och tänka på kosten ses som viktigt för kvinnor för att kunna känna hälsa trots 

sjukdom. Frukt och grönsaker innehåller oftast bekämpningsmedel och kemikalier, därför 

köps oftast närproducerad och ekologisk mat. Regelbunden lättare motion anser 

Liamputtong och Suwankhong (2015) som en behandling för kvinnor med bröstcancer, men 

också för att behålla eller förbättra hälsan. Tungt arbete som kräver hård fysisk ansträngning 

kan förvärra bröstcancern eller öka risken för återfall i framtiden. 

Beskedet om bröstcancer och efterföljande behandling kan trots känslomässigt kaos och 

ångest göra kvinnorna till starkare individer. Det kan öka kvinnornas förmåga att finna 

styrka i sig själva och tron på att de kan överleva sjukdomen då människan är konstruerad för 

att överleva (Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2010). För att lättare ta sig igenom 

behandlingarna kan kvinnorna använda sig av humor, andlighet och optimism. Att fokusera 

på överlevnad, leva livet till fullo varje dag och känna en möjlighet att kunna ta sig igenom 

detta kan också underlätta. För vissa kan det vara befriande att berätta om sin sjukdom för 

familj och vänner, medan andra hellre håller det för sig själv eller delar det med en eller två 

av sina närmaste. När kvinnorna får distans till diagnosen och tiden går kommer vardagslivet 

sakta tillbaka (Sprung, Janotha & Steckel, 2011).  

Stöd för kvinnor efter bröstcancerdiagnos i väntan på operation är viktigt. Stöd kan ha olika 

betydelser som exempelvis närhet till familj, känna stöd från sjukvårdspersonal, känna 

empati och kärlek och kunna prata med någon. Vetskapen om att möjlighet till stöd finns vid 

behov är viktig även om möjligheten inte används (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 

2012). Att känna sig älskad och få stöd från familj, vänner och grannar är viktigt för att 

kvinnorna ska må bra under sin bröstcancerresa. Stödet är viktigt både vid beskedet om 

diagnosen och under behandlingstiden. Det ökar kvinnornas hopp om att övervinna 

bröstcancern och förbättrar läkandet och återhämtningen (Liamputtong & Suwankhong, 

2015; Elmir m.fl., 2010). Stödet leder även till ökad hälsa och välbefinnande hos kvinnorna. 
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Aktiviteter i samhället kan bidra till helande effekter hos kvinnorna. Möjligheten att träffa 

andra kvinnor i liknande situationer kan ge stöd och välbefinnande då kvinnorna känner 

närhet till de som vet hur de själva känner (Liamputtong & Suwankhong, 2015).  

I första hand kontaktas oftast en partner efter bröstcancerbeskedet. Kvinnor utan partner 

kontaktar vanligen barn eller andra familjemedlemmar. Vänner till kvinnorna kontaktas i 

andra hand då de kan finnas som stöd eller hjälp till distraktion. Tiden från diagnos till 

operation kan variera och det är lätt att kvinnorna upplever ångest. Stöd för att hantera 

ångesten kan vara att skapa distraktioner i form av exempelvis arbete, fysisk träning, läsning 

eller semester. Det kan skapas av kvinnorna själva eller av andra, viktigt är att kvinnorna 

hålls sysselsatta. Information om bröstcancer från olika källor som exempelvis vårdgivare, 

internet och böcker ses som en form av stöd. Familj och vänner som upplevt liknande 

diagnoser kan vara ett stöd för kvinnan som drabbats av bröstcancer (Dickerson, Alqaissi, 

Underhill & Lally, 2011). 

Stöd från sjukvårdspersonal sker oftast genom svar på frågor och råd gällande det 

medicinska. Det är också viktigt att sjukvårdspersonal kan ge stöd i andra frågor och stötta 

kvinnorna under behandling på sjukhuset och när det känns tungt. Sjukvårdspersonalens 

expertis och stöd i form av styrka och uppmuntran gör att kvinnorna lättare kan anpassa sig 

till bröstcancerdiagnosen (Drageset m.fl., 2012; Elmir m.fl., 2010). Onkologisjuksköterskor 

har en viktig roll för de bröstcancerdrabbade kvinnorna. De förmedlar positivitet och 

omtänksamhet samtidigt som de stödjer och informerar kvinnorna. Information om 

bröstcancer är viktig då det ger patienten större förståelse för och kontroll över sjukdomen. 

Dock vill alla kvinnor veta olika mycket om sin diagnos, därför är det viktigt att se till 

kvinnans individuella behov (Dickerson m.fl., 2011). Enligt Sprung m.fl. (2011) känner 

kvinnorna att vissa sjuksköterskor och läkare uttrycker sig felaktigt gällande information 

kring kvinnorna vid fel tillfällen, vilket gör att de bryter ihop. Kvinnorna känner att 

sjukvårdspersonalen inte alltid lyssnar på dem eller kan hjälpa dem med vissa saker som 

gäller information och omtanke, det får de sköta själva. 

2.4 Männens perspektiv på deras partners bröstcancerdiagnos 

När en kvinna drabbas av bröstcancer är det inte bara hon som blir lidande utan också 

hennes manliga partner. Under behandlingsfaserna är det vanligt att männen är närvarande 

och stödjande för kvinnorna. De vill hjälpa kvinnorna med deras behov och finnas där för 

dem (Sprung m.fl., 2011). Männen upplever ingen förändrad syn på deras partners fysiskt 

förändrade kropp, de känner fortfarande en attraktion till sin partner trots frånvaro av bröst. 

Vissa män kan därför bli upprörda när kvinnorna försöker dölja sina kroppar då männen 

känner att de vill dela denna erfarenhet tillsammans med kvinnan. Männen vill försöka 

förklara för kvinnorna att de inte är mindre värda eller sexuellt oönskade hos mannen. De 

flesta män har inga problem att prata med sin partner om bröstcancern. En öppen 

kommunikation hjälper männen att komma till rätta med kvinnans diagnos, vilket leder till 

ett ömsesidigt stöd mellan parterna. Vissa män finner trygghet och stöd från familj och 

vänner när de kan prata om sin partners bröstcancerdiagnos med dem. Stödgrupper 
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engagerar männen att dela sina berättelser med andra män som de delar liknande 

erfarenheter med. Männen behöver inte känna sig isolerade utan kan öppet dela information 

med andra. Bröstcancerdiagnosen stärker oftast bandet mellan mannen och kvinnan i en 

relation. Männen spelar en mer stödjande och vårdande roll om de varit tillsammans en 

längre tid (Rowland & Metcalfe, 2014). 

För att männen ska klara av att hantera kvinnans bröstcancer är hopp betydelsefullt, det ger 

dem mod till att stödja sin partner. Hoppet förändras hela tiden och kan bara definieras just i 

detta ögonblick. Det finns ingen anledning till att förlora hoppet bara för att motgångar 

uppstår. Hoppet är en anledning till att känna positivitet om framtiden. Det som får männen 

att tänka positivt är att de vill ta sin partner igenom den hemska sjukdomen och ha henne vid 

sin sida i livet så länge som möjligt. Hopp handlar om att göra det bästa av en svår situation 

och gå vidare. För att göra det bästa av en svår situation är det viktigt att balansera positiva 

och negativa aspekter. Det är viktigt att inte låta de negativa tankarna ta över. Positivt 

tänkande och hopp är viktigt hos både mannen och kvinnan för att kunna ta sig igenom 

processen. Partnern kan ses som ett hopp, och positiviteten från den ena partnern kan smitta 

av sig på den andra så den också behåller hoppet och det positiva tänkandet. Det som ger 

männen kraft och stöd under denna period i sitt och kvinnans liv är aktiviteter, att hitta en 

balans genom promenader, löpning, musik och humor. För män kan tron på Gud vara ett 

stöd genom att ha tro på att han bevakar en själv och sin familj. Stöd och uppmuntran från 

personer i sin omgivning hjälper männen under sin partners bröstcancerresa (Duggleby, 

Bally, Cooper, Doel & Thomas, 2012). Sjukvårdspersonal bör ha mer kunskap om frågor som 

rör svårigheter i pars relationer samt vara mer bekväma vid samtal om detta. Män skulle 

behöva ha mer fakta om bröstcancer och dess behandling. Det är viktigt att deras lidande och 

oro uppmärksammas. I framtiden behövs program som hjälper männen hantera den 

känslomässiga situationen och de behöver även tydlig information om sjukdomen och dess 

behandlingar. De behöver rutinmässigt mer individuell information och förberedelse om de 

troliga konsekvenserna (Sprung m.fl., 2011; Rowland & Metcalfe, 2014).  

2.5 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (2014) har 

sjuksköterskan fyra ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan har också ett ansvar att vara lyhörd för vad patienten 

uttrycker samt visa respekt och medkänsla för denne om situationen tillåter. Anser 

sjuksköterskan att dennes medarbetare eller andra personer riskerar patientens eller dess 

närståendes hälsa ska hon ingripa. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2009) är det viktigt 

att sjuksköterskor utgör ett stöd både för den cancerdrabbade patienten och dess närstående 

och anhöriga. ICN (2014) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att patienten får adekvat 

information inför behandling, och att denne har rätt att avstå från rekommenderad 

behandling. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2009) ska sjuksköterskan möjliggöra för 

patienten att vara delaktig i sin vård och behandling och behålla patientens autonomi. 
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Socialstyrelsen (2014) anser att alla bröstcancerdrabbade ska erbjudas en 

kontaktsjuksköterska som bland annat har i uppgift att ge patienten råd och stöd, informera 

patienten om kommande steg, ansvara för omvårdnaden och identifiera patientens behov. 

Enligt Ingvar (2012) är kontaktsjuksköterskan en av de viktigaste personerna för den 

bröstcancerdrabbade patienten. Hon har ansvar för att skapa förutsättning för patientens 

upplevelse av trygghet samt för administrativa åtgärder i samband med behandling. 

Kontaktsjuksköterskan uppmanar patienten att inte komma själv vid inbokade besök utan att 

ha med sig någon anhörig. Anhöriga kan stötta patienten och det blir lättare att förstå och 

bearbeta informationen när det finns någon vid deras sida.  

Sjuksköterskor som möter kvinnor kort efter besked om bröstcancerdiagnosen är en viktig 

informationskälla. De måste kunna bedöma kvinnornas behov av information och stöd och 

deras individuella behov måste respekteras. Sjuksköterskor ska också tillhandahålla en 

stödjande miljö genom att informera läkare, familj och vänner med information som 

underlättar förståelse för kvinnans behov och ge kvinnan möjlighet till att uttrycka dessa 

behov. Det är viktigt att kvinnorna förstår och accepterar hjälp från andra (Dickerson m.fl., 

2011).  

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Det valda teoretiska perspektivet utgår från Katie Erikssons begrepp lidande och hälsa då 

bröstcancerdrabbade kvinnor både kan uppleva lidande och hälsa när de finner livskraft 

under behandlingsperioden. 

2.6.1 Lidande 

Lidandet tillhör livet och saknar i sig mening, men genomgång av lidandet kan medföra att 

det ses som betydelsefullt. När människan försonas med lidandet och finner något positivt 

med det får lidandet en mening. Den tidigare hopplösa situationen blir hoppfull. Det är 

viktigt att inte förneka lidandet, då förnekas också en del av livet vilket kan innebära att 

möjligheten att uppleva sig som en hel människa minskas. Lidandets drama existerar i det 

sammanhang där varje människas lidande utspelas i. Genom att medmänniskan är medaktör 

i en människas lidande kan lidandet lindras. Människor har idag svårt att sätt ord på sina 

innersta känslor och sitt lidande. Detta leder till att människan hindras från att lindra sitt 

lidande och därmed minska möjligheten att försonas med och finna mening med lidandet. 

Lidandets drama består av tre akter: bekräftandet av lidandet, själva lidandet och 

försoningen. Genom att visa människan att ”jag ser dig” bekräftas hennes lidande. När 

människans lidande bekräftas innebär det tröst för personen i fråga. Att färdas fram och 

tillbaka mellan lust och lidande och hopp samt hopplöshet är förekommande i lidandet. En 

lidande människa föredrar ofta ensamhet, men vill trots detta känna gemenskap. Att 

försonas med sitt lidande innebär att lidandet möts och situationen accepteras. En människa 

som försonats med lidandet tycker ofta att lidandet har givit en mening, det har varit 

betydelsefullt. Försoningen kan ske på olika sätt, oavsett hur försoning med lidandet sker 

uppnås en ny fas i livet (Eriksson, 1994).  
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Vidare skriver Eriksson (1994) om lidandet som kamp, vilket innebär att människan kämpar 

för att behålla sin värdighet och för att inte känna skam. När det onda tar över människan, 

det vill säga att hon dör som person och ger upp på sig själv, uppkommer skam. Då förstörs 

helheten och lidandet drabbar människan. Kampen kan också ses som en strävan efter frihet 

för det goda, från det onda. Om en människa inte upplever frihet kan det skapa lidande. 

Lidandet ses ofta som någonting ont. Dock är motsatsen till lidandet lusten. Lusten är 

någonting positivt, en längtan efter något, en vilja och önskan. Lusten kan även användas för 

att bekämpa det onda. Lidandet ger kraft till lusten som i sin tur kan ge en oerhörd livskraft 

hos människan. Lusten ger rörelse åt lidandet, så länge det finns rörelse finns det hopp. 

Hoppet tillsammans med tron och kärleken hos människan behövs för att vinna kampen mot 

lidandet.  

Ångest kan skapa lidande vilket kan skapa känsla av olidlighet. Kampen mot lidandet börjar 

när personen kan fastställa sin ångest. Det är viktigt att ta itu med sin ångest och oro, våga 

erkänna, och ge möjlighet till lidandet. Sedan finns det två val; kämpa eller ge upp kampen. 

När kampen avslutas lider inte människan längre. I kampen finns det fyra grundpositioner; 

det goda och det onda, lidandet och lusten. I det goda lidandet kan en person, trots lidande, 

känna glädje i livet och känna lusten och hon kan se bortom all fruktan och oro. Det gör 

personen stark och kampen mot att bli en hel människa börjar. I den goda lusten finns 

kraften och livsglädjen, i den onda lusten däremot är personen fast och känner ingen frihet. I 

det onda lidandet finns det hopplöshet. Människan finner ingen mening med något, allt är 

ont. Lidandet är hos alla människor unikt och visar sig olika hos alla. Det som är gemensamt 

är att lidandet alltid innefattar lust, gott och ont (Eriksson, 1994).  

2.6.2 Hälsa 

Hälsa är naturligt och unikt hos varje enskild människa. Hälsa är en upplevelse av sundhet, 

friskhet och välbefinnande, men behöver inte nödvändigtvis innebära frånvaro av sjukdom. 

Sundhet innebär att må bra både psykiskt och av sina handlingar. Friskhet utmärks av den 

fysiska hälsan. Sundhet och friskhet existerar hos individen i olika grader och kan uppskattas 

både av individen själv eller av en observerande person. Välbefinnande är den enskilde 

individens upplevelse av sin hälsa och kan bara uppskattas av individen själv. Andra personer 

kan ta del av en individs välbefinnande genom att lyssna när individen uttrycker hur denne 

känner, men en utomstående person kan aldrig själv kontrollera om patienten känner 

välbefinnande eller inte. En människa kan infinna sig i flera olika hälsopositioner beroende 

på om hon känner välbefinnande och om hon har en sjukdom eller inte. Eriksson har skapat 

ett hälsokors för att kunna beskriva att hälsa är något som är unikt hos varje individ. I 

hälsokorset framkommer också att upplevelsen av hälsa inte är beroende av frånvaro av 

sjukdom (Eriksson, 1989).  

Hälsa ses som en helhetsupplevelse enligt den ontologiska hälsomodellen. För att människan 

ska uppleva sig som hel förutsätts det att hon har kontakt med sin andlighet. Det finns tre 

olika nivåer inom hälsan som människans rör sig emellan: hälsa som görande, varande och 

vardande. Mellan dessa nivåer rör sig människan fritt i sin hälsoutveckling. På görandenivån 

bedöms hälsan av yttre faktorer. Här kopplas hälsa samman med beteenden som gynnar 
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hälsan. Människans handlande och tänkande riktas in på att leva hälsosamt. På varandenivån 

eftersträvas en balans och harmoni i det inre tillståndet, välbefinnande vill upplevas. Vikten 

av sambandet mellan fysiska och psykiska faktorer, mellan kropp och själ och mellan inre och 

yttre faktorer förstås. Vardandenivån utmärks av att lidandet inte är främmande för 

människan, och hon har en strävan om att försonas med livets omständigheter (Eriksson, 

1994).   

Tro, hopp och kärlek utgör kärnan i vårdandet, en helhet, och har en helande kraft. 

Begreppen innefattar även den andliga dimensionen. Tro, hopp och kärlek kan förstås var för 

sig men även tillsammans i en helhet. Förstås dem enskilt blir det lättare att se dem som en 

helhet (Eriksson, 1987a, 1987b). Tron är drivkraften och kan variera i olika former, 

exempelvis religiös tro eller att tro på något icke religiöst för att uppnå hälsa. Tron är 

någonting som sker utanför det kroppsliga och det själsliga, något andligt. Tron utgör 

grunden till all form av handling och det människan hoppas på (Eriksson, 1987a). 

Ur tron kommer hoppet som utgör en kraft och en vilja, ett mål hos människan. Hoppet 

behövs för att människan ska kunna gå vidare mot, och tro på, en oviss framtid. Finns hoppet 

hos människan innebär det att hon inte har gett upp. Kärleken är kraften som förbinder 

människan i relation till andra medmänniskor eller relation människa-Gud. Människan 

behöver närhet och kärlek och är beroende av en annan, därför strävar hon efter gemenskap 

med andra människor. När en människa älskar sig själv, när hon accepterar sig själv för den 

hon är, bekräftas hennes identitet. Kärleken är en kamp mot det onda. Förmågan att både ge 

och ta kärlek ger människan kraft (Eriksson 1987a, 1987b).  

2.7 Livskraft 

Enligt Fagerström (2012) är livskraft något som ger människan kraft att leva. Detta kan 

exempelvis vara relationer med partner, släkt, vänner, barn och barnbarn. Livskraft kan ses 

som en av människans hälsoresurser och är kärnan i människans hälsa. Blir människan sedd 

och bemött med värdighet stärker det livskraften hos henne och energi och styrka tillförs. 

Något annat som ger människan kraft till att leva är bland annat religiös tro, fysisk och 

psykisk funktionsförmåga, naturen, boende, arbete samt känsla av välbefinnande. 

Livskraften kan även påverkas till det negativa om människan förlorar autonomin, blir allt 

för beroende av andra eller läggs in för vård. 

2.8 Problemformulering 

Diagnosen bröstcancer och att genomgå bröstcancerbehandlingar är omvälvande för de 

drabbade kvinnorna. Kvinnorna och deras självförtroende kan påverkas negativt av 

diagnosen och ångest och rädsla är förekommande i kvinnornas liv. Tidigare forskning visar 

att det är viktigt att bröstcancerdrabbade kvinnor hittar emotionell styrka för att kunna 

hantera bröstcancern. Utan den emotionella styrkan kan det vara svårt att hantera 

bröstcancern. Framträdande i tidigare forskning är också att stöd från familj, vänner och 
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sjukvårdspersonal är betydelsefullt i kvinnornas upplevelser av bröstcancer. Stödet ökar de 

bröstcancerdrabbade kvinnornas hopp om att övervinna cancern. Är stöd något som ger 

kvinnorna livskraft efter besked om diagnosen? Tidigare forskning visar också att kvinnans 

manliga partner behöver stöd från personer i sin omgivning under denna period i kvinnans 

liv. Partners till de drabbade kvinnorna får kraft genom fysisk aktivitet, humor och tron på 

Gud. Vad får bröstcancerdrabbade kvinnor sin livskraft från? De som själva inte har drabbats 

av bröstcancer kan ha svårt att sätta sig in i de bröstcancerdrabbade kvinnornas situation. 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna förstå den kamp som sjukdomen innebär och vad 

som ger patienterna livskraft efter beskedet om diagnosen för att bättre kunna lindra 

patienternas lidande, gynna deras hälsa och genom stöttning hjälpa dem framåt. Det som 

saknas i tidigare forskning är vad som ger kvinnor livskraft för att orka med 

bröstcancerbehandlingarna.  

3 SYFTE 

Syftet är att belysa vad bröstcancerdrabbade kvinnor upplever ger livskraft under 

behandlingsperioden. 

4 METOD 

En kvalitativ ansats valdes då Polit och Beck (2012) menar att kvalitativa studier fokuserar på 

människors upplevelser. Eftersom syftet var att belysa vad bröstcancerdrabbade kvinnor 

upplevde gav livskraft under behandlingsperioden passade en kvalitativ ansats bra. 

Examensarbetet är en litteraturstudie som grundades på fem utvalda självbiografier. En 

litteraturstudie baseras på data i redan befintliga texter (Dahlborg Lyckhage, 2012a). 

Självbiografier valdes då det är en bra källa som beskriver människors upplevelser (Dahlborg 

Lyckhage, 2012b). Självbiografier användes då resultatet skulle utgå från ett 

patientperspektiv. Graneheim och Lundman (2004) beskriver två olika innehållsanalyser. 

Latent innehållsanalys innebär att en tolkning av textens underliggande innehåll sker. Vid en 

manifest innehållsanalys används ett textnära förhållningssätt. Analysmodellen valdes då 

valet låg på obearbetat material. Manifest innehållsanalys användes då det kan förväntas få 

en bättre bild av det som direkt uttrycktes i självbiografierna.  
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4.1 Urval och datainsamling 

Självbiografierna söktes fram i på Enköpings huvudbiblioteks databas. Inklusionskriterierna 

för självbiografierna var att de skulle vara skrivna av kvinnorna själva och handla om en 

kvinna. I fritextfältet användes sökorden ”bröstcancer” och ”självbiografi” vilket resulterade i 

noll träffar i bibliotekskatalogen. En ny sökning med orden ”bröstcancer” och ”biografi” 

gjordes som gav sex träffar. Genom att klicka på självbiografierna kom fyra förslag på 

liknande verk upp. Tre av dessa självbiografier kom inte fram under första sökningen. Utav 

de nio självbiografier som framkom i sökningen exkluderades fyra stycken. Två 

självbiografier valdes bort då de i huvudsak inte handlade om kvinnans bröstcancer, en 

valdes bort då den handlade om flera olika bröstcancerdrabbade kvinnor och en valdes bort 

eftersom den inte handlade om den bröstcancerdrabbade kvinnan. De självbiografier som 

uppfyllde kriterierna var Andersson (2004), Björkegren Jones (2014), Grahn (2003), Nyberg 

(2008) och Palmcrantz (2011). Gemensamt för självbiografierna var att de handlade om 

kvinnors erfarenheter från diagnos till avlutad behandling, och vägen tillbaka till vardagen. 

För presentation av självbiografierna se Bilaga C. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

En manifest kvalitativ innehållsanalys med beskrivning av Graneheim och Lundman (2004) 

har använts. Analysen inleds med att läsa materialet och skapa en övergripande förståelse. 

Därefter läses materialet igen och då plockas betydelsefulla meningsbärande enheter ut. 

Meningsbärande enheter är meningar eller fraser som är relevanta för studiens syfte. För att 

sammanhanget i meningsbärande enheterna ska förstås måste omgivande text tas med. Det 

är viktigt att meningsbärande enheterna inte är för breda, exempelvis består av flera stycken, 

då blir de svårhanterliga och det väsentliga innehållet kan vara svårt att få fram. De 

meningsbärande enheterna kondenseras sedan så de blir mer lätthanterliga. Att kondensera 

innebär att korta ned meningsbärande enheterna samtidigt som det centrala innehållet 

behålls. Genom att abstrahera den kondenserade meningsbärande enheten tas koder fram 

som utgör kortfattad beskrivning av innehållet i den meningsbärande enheten. Det centrala i 

de meningsbärande enheterna framkommer ännu tydligare. Vidare jämförs kodernas likheter 

och skillnader, koder som delar likheter skapar tillsammans en kategori. Kategorierna delas 

oftast in i underkategorier och dessa kan även sorteras till kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Självbiografierna delades upp mellan författarna till detta examensarbete. Varje självbiografi 

lästes först igenom en gång för att få en övergripande bild om vad den handlade om. 

Självbiografin lästes sedan en andra gång och då markerades meningsbärande enheter ut 

med post-it-pilar. När vardera författare till examensarbetet markerat meningsbärande 

enheter i de första tilldelade självbiografierna bytte de självbiografier med varandra. 

Proceduren upprepades, först lästes en självbiografi med avsikten att få en övergripande bild. 

Självbiografin lästes sedan en andra gång och då markerades meningsbärande enheter ut. 

När författarna till examensarbetet läst igenom alla självbiografier samt enskilt markerat ut 

meningsbärande enheter i samtliga självbiografier skrev de tillsammans in dessa i tabellform 
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på datorn. Enstaka markerade meningsbärande enheter i datamaterialet exkluderades under 

denna process då de inte var relevanta för examensarbetets syfte. De meningsbärande 

enheter som svarade på syftet kondenserades sedan tillsammans. De kondenserade 

meningsbärande enheterna skrevs in i tabellen i anslutning till respektive meningsbärande 

enhet. Därefter skrevs de meningsbärande enheterna och de kondenserade meningsbärande 

enheterna ut. Sedan kodades de kondenserade meningsbärande enheterna tillsammans och 

skrevs in för hand i tabellen. När samtliga meningsbärande enheter erhållit en kod klipptes 

de isär och lades ut på ett stort bord, på så sätt kunde en övergripande bild skapas. Kodernas 

likheter och skillnader jämfördes med varandra. Lappar med koder som delade likheter lades 

i en hög och därmed skapades underkategorier. Vidare sorterades underkategorierna in i 

kategorier.  

Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Men en kvinna som fått 

bröstcancer behöver sina 

vänner, behöver stöd. Det vet 

jag nu” (Björkegren Jones, 

2014, s. 19). 

Bröstcancerdrabbad 

kvinna behöver stöd 

från vänner. 

Stöd från 

vänner 

behövs. 

 

 

 

 

 

Stöd från familj 

och vänner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd. 

”Min vän sitter bredvid, jag är 

så glad över att han är där, 

att han ställer upp på det här 

och vill vara delaktig och 

stötta mig” (Nyberg, 2008, s. 

75). 

Jag är glad att jag 

har min vän bredvid 

mig, att han vill vara 

delaktig och stötta 

mig. 

Min vän är 

delaktig och 

stöttar mig. 

”Jag är så evinnerligt tacksam 

för alla dessa gulliga 

människor som jobbar inom 

vården. Dessa änglar. I taket 

på strålbehandlingen lyser 

stjärnorna, men det är på 

golvet på sjukhuset som 

änglarna finns” (Björkegren 

Jones, 2014, s. 156). 

Tacksam för den 

gulliga 

sjukvårdspersonalen

. De är änglar. 

Sjukvårds-

personalen 

är änglar. 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd från 

sjukvården. 

”Doktor Jeff verkade 

noggrann, kunnig och var lätt 

att prata med. Det är oerhört 

viktigt att personkemin 

stämmer mellan läkare och 

patient och att man känner 

förtroende för läkaren” 

(Andersson, 2004, s. 55). 

Viktigt att 

personkemin 

stämmer och att 

förtroende för 

läkaren finns. 

Förtroende 

för läkaren. 
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4.3 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsriktlinjer och regler enligt CODEX (2015) har följts. Därför har plagiat av tidigare 

arbeten och texter inte skett. Förfalskning av vetenskapligt material eller förvrängning av 

resultatet har inte heller uppstått. Författarna till självbiografierna har själva publicerat dem 

och därför har inte en förfrågan om deras medverkan ställts. Examensarbetet omfattades inte 

av någon lag då lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) i 

2 § fastställer att lagen bortser från arbete som utförs på högskolenivå. För att öka 

examensarbetets tillförlitlighet har citat använts. För att undvika förfalskningar eller plagiat 

av texten i självbiografierna har citat skrivits exakt av originaltexten. Enligt Polit och Beck 

(2012) ska resultatet korrekt återspegla författarna till självbiografiernas levda erfarenheter 

och synpunkter. 

5 RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier och sju underkategorier som ses i Tabell 2. Dessa 

presenteras närmare under resultatet.  

Tabell 2: Resultatöversikt 

Underkategori Kategori 

Stöd från familj och 

vänner  

Stöd från sjukvården  

Stöd från andra 
bröstcancerdrabbade 
kvinnor 

Stöd 

Positivt tänkande 

Känslan av hopp 

Att inte ge upp 

Strävan efter vardagen 

Naturens betydelse i 
vardagen 

Vardagslivet 

 

5.1 Stöd 

I analysen framkom att stöd behövdes för att orka igenom behandlingstiden. Stöd kunde 

upplevas på olika sätt, genom att ha närhet från personer omkring dem eller att ha någon att 

prata med. Stödet hjälpte kvinnorna genom behandlingarna och gjorde så de inte kände sig 

ensamma.  
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5.1.1 Stöd från familj och vänner 

I analysen framkom att stöd från sin partner eller nära vänner upplevdes ge livskraft. Vänner 

slöt upp och fanns som stöd, de underlättade att klara av behandlingarna. Aktiviteter med 

vänner var betydelsefullt för att kunna tänka på annat. Gamla vänner som hörde av sig och 

fanns där sågs som stöttande, och efter att umgåtts med vänner kände sig kvinnorna stärkta. 

Efter beskedet om bröstcancerdiagnosen pratades det öppet om diagnosen, vilket ledde till 

ett stort stöd från omgivningen. Familjen var betydelsefull då de ställde upp och stöttade 

kvinnorna. Kärlek och empati behövdes för att orka ta sig igenom alla behandlingar, att vara 

nära familj och vänner under tillfrisknandet var också viktigt. Närhet från familjen var 

positivt och stärkande, ett lugn infann sig. Familj och vänner var kvinnornas ljus i mörkret. 

"Det viktigaste i mitt liv är min familj, föräldrar och syskon. De är basen och grunden för 

att över huvud taget orka. Den största moroten jag har för att överleva är vår underbara 

son" (Andersson, 2004, s. 76). 

Partners och nära vänner betydde mycket och de behövdes vid kvinnornas sida. De gav ett 

stort stöd, uppmuntran, livskraft och ork. Ett otroligt stöd från sina män upplevdes, de fanns 

där för dem under behandlingarna och de kände en trygghet med att ha dem nära. De skulle 

fortsätta kampen mot bröstcancern tillsammans. ”Jag har en familj som finns för mig, en 

man som stöttar på det mest kärleksfulla sätt. Jag har det jag behöver, och det har hjälpt 

mig så mycket i tillfrisknandet" (Björkegren Jones, 2014, s. 208). 

En rädsla för att bli ensamma upplevdes. Känslan av närhet behövde finnas för att inte känna 

sig ensamma. För att inte behöva vara ensamma samlades nära och kära ihop så det alltid 

skulle finnas människor runt omkring. Ensam var inte stark. Partnerns roll för att inte känna 

sig ensam var stor. Känslan av trygghet och att känna sig lyckligt lottad upplevdes genom att 

ha någon vid sin sida. 

5.1.2 Stöd från sjukvården 

Uppskattningen till den svenska sjukvården och sjukvårdspersonalen var stor. Stöd från 

sjukvårdspersonal visade sig genom att varje kvinna sågs som enskild individ. 

Sjukvårdspersonalen benämndes som änglar som fanns där och stöttade, de satte guldkant 

på behandlingen. "Jag är så evinnerligt tacksam för alla dessa gulliga människor som 

jobbar inom vården. Dessa änglar. I taket på strålbehandlingen lyser stjärnorna, men det 

är på golvet på sjukhuset som änglarna finns" (Björkegren Jones, 2014, s. 156).  

Sjukvårdspersonal gav tröst när det behövdes och inbringade livskraft genom att visa empati. 

Det ansågs viktigt att bemötas av sjukvårdspersonal som lyssnade, var omtänksamma och 

delade med sig av egna erfarenheter. Att få prata med sjukvårdspersonal gav ett lugn och 

oron för besöket hos onkologen stillades. "Susanna som gav mig så mycket kraft och mod 

inför helgen. Jag tyckte redan jag kände henne" (Andersson, 2004, s.21). Tilltro till den 

svenska sjukvården upplevdes. Känslan av att bo i ett land där behandlingar gick att få gratis 

och att få behandling i det land som är bäst i världen på bröstcancerbehandling upplevdes 

betryggande. Sjuksköterskor och läkare gav stöd och mod till att fortsätta behandlingarna. 

Det upplevdes också viktigt med bra gemenskap och förtroende till sjukvårdspersonalen för 

att trygghet skulle infinnas. 
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5.1.3 Stöd från andra bröstcancerdrabbade kvinnor 

Stödet från familj och vänner var bra, men de kunde aldrig riktigt förstå kvinnornas känslor 

och vad de gick igenom fullt ut. Att kunna få prata med andra kvinnor som har eller haft 

bröstcancer var stärkande och gemenskap upplevdes. De kunde ventilera och prata om de 

jobbiga känslorna, vilket var mycket befriande. Känslan av att inte känna sig ensam var 

betydelsefull, det var skönt att veta att andra gick igenom samma sak.  

Det är så otroligt skönt att få älta på med andra som är i samma situation och delar 

erfarenheten. Hur mycket vänner och familj försöker stötta och trösta så kan de aldrig 

fullt ut förstå känslorna i detta, berg- och dalbanan av ångest, hopp och förtvivlan. 

Man är i en annan dimension som inte går att dela med någon som inte upplever det. 

Jag är så glad att jag gick den där kursen och fick kontakt med dessa starka, tappra 

kvinnor (Nyberg, 2008, s. 83). 

Det var bra med föreningar för personer i samma situation, att både ge och få stöd och 

samtidigt kunna peppa varandra under de svåra perioderna. En beundran till andra 

bröstcancerdrabbade kvinnors mod och positiva inställning skapades. Det upplevdes också 

lugnande att få prata med bröstcancerdrabbade kvinnor. 

Har under åren fått flera nya vänner som också är drabbade av cancer, unga och 

gamla, män och kvinnor [...] Det ger så otroligt mycket att få ventilera känslor med 

likasinnade. Ett sådant exempel är den vänförening som jag varit med och startat [...] 

Tanken var att detta skulle vara en positiv kämpaförening som stöttar och peppar 

varandra. Det tycker jag vi har lyckats med (Andersson, 2004, s. 79).  

En tacksamhet för Bröstcancerföreningens existens visade sig. Det var skönt och tryggt att 

höra om kvinnor som var i samma situation som dem själva.  

5.2 Att inte ge upp 

En vilja att ta sig igenom bröstcancerresan fanns och målet var att överleva, inte ge upp och 

bli friskförklarad. Instinkten för att inte ge upp livet skedde på olika sätt som kommer 

presenterats i två underkategorier.  

5.2.1 Positivt tänkande 

Det framkom i analysen att det inte fanns något annat alternativ för kvinnorna än 

hålla ut och kämpa för att överleva. Viljan att leva fanns och livet var inte över på 

långa vägar. Det upplevdes viktigt att vilja leva och bestämma sig för att sätta sig över 

sjukdomen och övervinna den. "Stark? Är jag det? Vad har man för alternativ, det 

finns ju ingen annan väg än bara rakt fram genom det här" (Palmcrantz, 2011, s. 

130). Efter en mastektomi var det viktigt att finna något positivt och inte förknippa 

avsaknaden av bröst som något fult. Hela bröstcancerresan handlade om så mycket 

mer än om det yttre, det var viktigare att överleva. Människan har en 

överlevnadsinstinkt och en otrolig kämparglöd i grunden, vilket gör att hon vill leva. 
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Det slår ner som en bomb i mig, att det faktiskt inte handlar om hår och bröst, hur 

läskigt det än är att bli av med det. Det handlar om att leva. Ingenting annat. Det finns 

absolut inget alternativ. Jag ska leva! Om det så måste vara utan vare sig bröst eller 

hår (Palmcrantz, 2011, s. 59-60).  

En positiv livsinställning, beslutsamhet och mycket skratt var betydelsefullt. Behandlingen 

fick en bättre förutsättning vid en positiv inställning och det påverkade läkandet. Roliga 

minnen från förr kunde göra sig påminda under behandlingsperioden vilket var positivt för 

stunden. Från analysen framkom också att humor och skratt var nyttigt för läkandet, det var 

ett sätt att överleva tillsammans med positivitet. Efter beskedet om att få skriva en 

självbiografi om sina upplevelser av bröstcancern spreds glädje och positivitet. 

Vissa händelser och tron på andliga ting ledde till positivt tänkande och gav livskraft. 

Händelserna minskade oro och känslan av att allt skulle gå bra infann sig. Små tecken var 

exempelvis att cellgifter skulle ges på torsdagar, att specifika symboler från myter dök upp 

eller att solen alltid kom fram när sjukhuset skulle besökas, även fast väderprognosen lovat 

mulet väder och regn. 

De varma solar som prydde mitt hem gav styrka och trygghet. För mig blev solen en 

beskyddare som fanns med mig och stöttade mig. När sedan solen bröt igenom 

vindrutan och skickade starkt lysande solpilar rakt in i själen på mig så kändes det 

självklart, varmt och lugnande (Andersson, 2004, s. 26). 

Råttan var ett tecken i det kinesiska horoskopet och ansågs vara början på något nytt, detta 

gav ett lugn när en mus visade sig. Att opereras på den indiska högtiden Diwali upplevdes 

också bra. ”Jag samlar symboler, tecken på att allt blir bra, och någonstans i mig kändes 

det som ett gott tecken att om jag ska opereras, förändras, är Diwali en bra dag att göra ett 

ingrepp, en förändring på” (Björkegren Jones, 2014, s.115). Alla dessa små tecken i 

vardagslivet var positiva och livskraft upplevdes genom detta. De var läkande och peppande 

under resans gång.  

5.2.2 Känslan av hopp 

Det var viktigt att ha en livlina under behandlingsperioden för att hålla hoppet uppe. Det var 

viktigt att läkarna kom med något som var positivt även om beskedet de skulle ge var 

negativt, så det fanns något ljus kvar att blicka mot som gav hopp. I analysen framkom att 

livskraft gavs genom att sjukvårdspersonal förmedlade hopp redan vid första besöket på 

onkologmottagningen. Hoppet tändes efter varje avklarad behandling då steget närmare 

avslutad bröstcancerbehandling kom och sjukhusbesöken glesnade ut. Positiva besked som 

exempelvis att tumören svarade bra på behandlingen var bra att ha i bagaget under de 

påfrestande perioderna. Det gjorde att hoppet om friskförklaringen upprätthölls och både 

psyket och fysiken stärktes. "Det är ju för att nå målet, att bli frisk, som man gör den här 

resan. Hänger med i alla dess svängar för att man har friskförklaringen som en hägring, 

en oas någonstans där framför sig" (Björkegren Jones, 2014, s. 157). Hopp gavs genom att 

läsa och få berättat för sig om kvinnor som blivit friska från svåra sjukdomar och om kvinnor 

som levde ett bra liv trots återfall. Detta benämndes som målbilder och var något som 

underlättade bröstcancerresan och stärkte självförtroendet.  
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5.3 Vardagslivet 

Strävan efter att leva det vardagsliv som levdes innan bröstcancerbeskedet gav livskraft. En 

strävan efter att utöva intressen och umgås med familjen som vanligt var betydelsefullt.  

5.3.1 Strävan efter vardagen 

Det upplevdes viktigt att fortsätta med intressen som vanligt. Att finna den vardag som 

levdes innan bröstcancerdiagnosen eftersträvades. Bibehålla konditionen med exempelvis 

promenader och yoga gav livskraft då kvinnorna insåg att de fortfarande orkade med det. 

Yogan var en viktig del i vardagen, kärleken till yogan gav livskraft och ork. I yogan fanns 

också det viktiga andetaget. Yogaandningen användes som en livlina, där illamående, ångest 

och oro andades bort.  

Yogan höll ihop mig när allt bara brakade loss. När det stormade både inom mig och 

utanför. Med yogans hjälp kunde jag behålla fokus och hålla mina känslor någorlunda 

i schack, för egentligen var jag livrädd under hela cancerbehandlingen, och rädd är jag 

ju fortfarande (Björkegren Jones, 2014, s. 70).  

En frisk livsstil med bra kostvanor och noggrann träning genom behandlingarna ansågs vara 

en faktor till välbefinnande. Att fortsätta vardagen och blogga som vanligt visade sig vara 

betydelsefullt och gav livskraft, inte minst peppande ord från bloggläsare som hörde av sig.  

Det var betydelsefullt att sminka och klä upp sig för sin egen känslas skull, vardagen gjorde 

sig påmind och sjukdomen glömdes bort. Analysen visade att det var befriande att åka till 

jobbet. Även om orken till att arbeta som vanligt inte fanns skingrades tankarna när de var 

hemifrån och kunde hålla sig sysselsatta. Vardagen gjorde sig påmind på kvällarna med tv-

tittande och läxläsning med barnen. Hemmet upplevdes viktigt, där fanns lugnet och känslan 

av att vara frisk var större under vistelsen i hemmet. Behandlingarna skedde under kort tid 

på sjukhuset utan att inläggning behövde ske, vilket ledde till att vardagen kom tillbaka 

snabbt.  

Men hemma hos oss är det mesta som vanligt nu, det är ingen dramatik längre. Vi 

kollar på tv och gör läxor och går ut med Parker, precis som vanligt. Och jag tror att vi 

alla älskar det här vanliga. Allting blir mindre läskigt då (Palmcrantz, 2011, s. 124). 

Husdjur var till stor tröst under behandlingsperioden. Ett lugn upplevdes i husdjurens 

närvaro och de spred positivitet.  

5.3.2 Naturens betydelse i vardagen 

Analysen visade att ett vardagsliv med vistelse ute i naturen gav livskraft. Promenader var 

viktigt och stärkte fysiken. Livskraft upplevdes genom promenader i skogen som gav ro och 

livsglädje. Avkoppling kunde ske och känslan av tillfredsställelse infann sig. ”Landsvägen 

framför huset med hästhagen och åkrarna mitt emot. Skogen bakom husen. Dessa ljuvliga 

skogspromenader! Vad jag ska minnas dem […] Livsglädje!” (Nyberg, 2008, s. 24). 
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Det unika i varje årstid var betydelsefullt. Snön som lyste upp de annars mörka och dystra 

dagarna och vårens ingång med alla färgglada blommor och grönskande växter upplevde 

kvinnorna gav livskraft. 

Vad jag älskar den där sista veckan i mars eller när det är, det där när allt står och 

väger innan det tar fart mot vår. Det där ögonblicket innan allt bara exploderar, den 

där skimrande känslan just innan slutet och början - då när man fortfarande har 

alltihop framför sig. Det är livet på sin höjd, kärleken till livet, till urkraften och till 

viljan (Nyberg, 2008, s. 62).  

Det stora klara vattnet tillsammans med solens sken under sommaren, och känslan av den 

varma sanden mot fötterna, gjorde att resten av behandlingarna kändes lättare. Solens strålar 

laddade batterierna inför behandlingarna och kärleken till livet och viljan kom tillbaka. 

Hösten med lövens alla vackra färger gav livskraft och därmed upplevdes 

behandlingsperioden mindre påfrestande. 

6 DISKUSSION  

Diskussionsavsnittet inleds med en diskussion av examensarbetets resultat med stöd av 

tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Därefter följer metoddiskussionen där val 

av metod, urval och dataanalys samt examensarbetets vetenskaplighet diskuteras. 

Avslutningsvis sker en forskningsetikdiskussion.  

Artiklar till bakgrundsavsnittet innehållandes både manliga och kvinnliga partners 

upplevelser om att leva med bröstcancerdrabbade kvinnor eftersträvades. Artikelsökningar 

om kvinnliga partners till den drabbade kvinnan utfördes, dock utan resultat. Det ansågs 

ändå relevant att endast belysa manliga partners då alla författare till självbiografierna som 

hade en relation levde med en man. Därför belystes endast manliga partners perspektiv i 

detta examensarbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att stöd var viktigt för kvinnorna för att få livskraft under 

behandlingsperioden. Det framkom olika former av stöd, från familj, vänner, sjukvård och 

från andra bröstcancerdrabbade kvinnor. Kvinnorna ville vara nära sin familj och vänner 

som gav dem kärlek och kraft till livet. De stöttade kvinnorna under tiden och motiverade 

dem till att fortsätta kämpa. Kvinnornas familj och vänner gjorde att de inte kände sig 

ensamma. Alla kvinnor i ett förhållande beskrev att deras partners stöd betytt mycket för 

dem. En kvinna som inte hade en relation med en partner nämnde att en nära vän stöttade 

henne extra. Detta kan relateras till Drageset m.fl. (2012) som påpekar att stöd från familjen, 

och att ha dem runt omkring sig, är viktigt. Kvinnorna i resultatet fick kärlek från sin familj 
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och vänner, vilket enligt Eriksson (1987a, 1987b) ger människan kraft. Även Fagerström 

(2012) menar att bland annat släkt, vänner och partner ger människan kraft att leva. Det 

framkom att kvinnorna inte ville känna sig ensamma och deras familj och vänner gjorde att 

de kände gemenskap. Eriksson (1987a, 1987b) menar att människan strävar efter gemenskap 

med andra då hon behöver närhet och kärlek. Kärlekens kraft förbinder människan med en 

annan människa.  

I resultatet framkom att stöd från sjukvårdspersonal gav kvinnorna livskraft. I resultatet 

beskrev kvinnorna att sjukvårdspersonal både gav dem livskraft till att fortsätta kämpa, men 

även tröst när det behövdes. Vidare uttryckte kvinnorna att sjukvårdspersonal gav dem ett 

lugn och minskade deras oro. Tidigare forskning belyser även detta då Drageset m.fl. (2012) 

skriver att stöd från sjukvårdspersonal ofta handlar om att de ger stöd genom att svara på 

patienters frågor gällande det medicinska. Även Dickerson m.fl. (2011) menar att 

sjukvårdspersonal ger stöd genom att informera kvinnorna om sjukdomen. Detta var något 

som inte benämndes i examensarbetets resultat. I resultatet framhävdes istället relationen 

mellan patient och vårdare, deras tillit till sjukvårdspersonal och deras fina tillmötesgående 

och omtänksamhet. Att sjukvårdspersonal förmedlar stöd genom omtänksamhet menar 

också Dickerson m.fl. (2011). Fagerström (2012) menar att livskraften stärks när människan 

blir sedd och bemött med värdighet.  

Resultatet visade att kvinnorna var nöjda med stödet och bemötandet från 

sjukvårdspersonal, till skillnad från vad som nämns i tidigare forskning. Sprung m.fl. (2011) 

nämner att vissa sjuksköterskor och läkare inte kände av situationen och uttryckte sig 

felaktigt gällande information kring kvinnorna, detta ledde till att kvinnorna bröt ihop. 

Sjukvårdspersonal lyssnade inte alltid på patienterna eller svarade på deras frågor. Eriksson 

(1994) menar att människor har svårt att uttrycka sina känslor, vilket kan försvåra det för 

sjukvårdspersonal att veta hur pass mottaglig patienten är. Resultatet visade att det är viktigt 

med en bra gemenskap mellan sjukvårdspersonal och patient. Detta för att alla patienter är 

unika och sjukvårdspersonal ska kunna veta hur patienten vill bli bemött. Eriksson (1989) 

anser att en annan människa kan ta del av en individs välbefinnande genom att lyssna på hur 

denne känner, men det är bara individen själv som kan kontrollera om den känner 

välbefinnande eller inte. Detta stämmer med examensarbetets resultat då det är viktigt med 

en bra gemenskap mellan patient och sjukvårdspersonal. För att gemenskap ska kunna 

skapas måste sjukvårdspersonalen lyssna på patienten för att veta hur denne känner, 

uppfattar information och hur mycket information patienten kan ta till sig.   

Gemensamt för både den bröstcancerdrabbade kvinnan och hennes manliga partner är att 

stöd från personer i deras omgivning ger dem kraft (Duggleby m.fl., 2012). Rowland och 

Metcalfe (2014) anser också detta då de påpekar att partnern får stöd och känner trygghet 

när de pratar med familj och vänner om sin kvinnas bröstcancerdiagnos. I resultatet 

framkom att stöd från familj och vänner var viktigt under behandlingsperioderna eftersom 

kvinnorna ville ha närhet för att inte känna sig ensamma. Kvinnorna som levde i en relation 

nämnde återigen vikten av deras partner, att inte behöva vara ensamma gav dem glädje och 

trygghet. Sprung m.fl. (2011) nämner att det är vanligt att en partner närvarar som stöd 

under behandlingarna. Enligt Eriksson (1994) utspelas varje människas lidande i lidandets 

drama. Genom att en medmänniska agerar medaktör i en människas lidande kan hennes 
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lidande lindras. Människans lidande bekräftas genom att bli sedd av en annan människa. 

Människan är i behov av en medaktör för att lidandet ska lindras och för att en utveckling ska 

ske, vilket kan kopplas samman till kvinnornas behov av att ha sin partner eller nära vän vid 

sin sida. Genom att ha sin partner eller vän vid sin sida kan kvinnornas lidande lindras. 

Partnern eller vänner visar också att de ser kvinnans lidande och bekräftar det därmed. 

Eriksson (1994) menar att när en människas lidande bekräftas innebär det också en tröst för 

henne. Även sjukvårdspersonal har en betydelsefull roll i att bekräfta och se patienternas 

lidande, samt agera medaktör i deras lidande. Precis som Eriksson (1994) menar att tröst 

uppstår när lidandet bekräftas av en medmänniska framkom det i resultatet att kvinnorna 

upplevde tröst och kände sig bekräftade från sjukvårdspersonalen. Stödet från 

sjukvårdspersonal gav kvinnorna livskraft under behandlingsperioden.  

I resultatet belystes även att kvinnorna fick styrka genom att prata och träffa andra kvinnor 

som gått eller går igenom samma resa som dem själva. Kvinnorna menade att deras familj 

och vänner inte riktigt kunde förstå vad de gick igenom. Stöd från andra 

bröstcancerdrabbade kvinnor var mycket betydelsefullt gällande att få styrka under 

behandlingsperioden. Detta stärks av Liamputtong och Suwankhong (2015) som menar att 

bröstcancerdrabbade kvinnor får stöd och känner välbefinnande genom att träffa andra 

kvinnor i liknande situation. Även för de bröstcancerdrabbade kvinnornas partners är det 

betydelsefullt att prata med andra som delar samma erfarenheter som dem (Rowland & 

Metcalfe, 2014). Att kvinnorna upplevde det stödjande att umgås med andra 

bröstcancerdrabbade kvinnor kan kopplas samman med Eriksson (1994) som menar att 

människor har svårt att sätta ord på sina tankar och innersta känslor och att en lidande 

människa vill känna gemenskap. Genom att kvinnorna får umgås och prata med de som gått 

eller går igenom samma sak behöver de inte uttrycka sig fullt ut då dessa kvinnor vet vad de 

går igenom. Detta är betydelsefullt för att deras lidande ska kunna lindras och de kan få 

försoning med lidandet. Eriksson (1987a, 1987b) menar att kraften från kärleken förbinder 

människan till andra medmänniskor. Människan är beroende av andra och behöver 

gemenskap med andra människor. Kraft ges till människan när hon både kan ge och ta 

kärlek. Kvinnorna i resultatet kände en gemenskap med andra kvinnor som genomgått 

liknande process som de själva. En form av kärlek utbyttes mellan kvinnorna i form av 

förståelse och tröst.  

I resultatet framkom det att kvinnorna fick livskraft av att inte ge upp och viljan att överleva 

bröstcancern. Med positivt tänkande och hopp kunde kvinnorna hitta viljan. Humor, skratt 

och en positiv livsinställning gjorde att kvinnorna kunde ta sig igenom behandlingarna. Detta 

styrker även Sprung m.fl. (2011) som menar att humor och fokusering på överlevnad 

underlättar för att ta sig igenom behandlingarna. Positiva tankar som ”jag klarar det här” 

trodde kvinnorna påverkade läkandet positivt. Bra händelser i livet fick kvinnorna att tänka 

positivt om sjukdomen. Detta styrker Duggleby m.fl. (2012) och Sprung m.fl. (2011) som 

menar att positivt tänkande är viktigt under bröstcancerresans gång och att de negativa 

tankarna inte ska ta över.  

Resultatet visade även att kvinnorna inte kände något annat alternativ än att kämpa mot 

bröstcancern och ta sig igenom detta som vinnare. De kände sig inte färdiga i livet och deras 

vilja att överleva var stark hos dem alla. De ville leva och då fanns det ingen annan utväg än 
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att hålla ut och ta sig igenom detta. Detta kan styrkas av Liamputtong och Suwankhong 

(2015) som menar att det underlättar för kvinnorna att kämpa mot bröstcancern om de kan 

hitta sin inre emotionella styrka, att de tror på sig själva för att övervinna bröstcancern. Elmir 

m.fl. (2010) anser att människan är konstruerad för att överleva. Enligt Eriksson (1994) kan 

den lidande kampen vara en strävan efter frihet för det goda, från det onda. Det är viktigt att 

inte förneka lidandet. Har människan gått igenom ett lidande kan lidandet bli betydelsefullt 

och få en mening. I det goda lidandet kan människan, trots lidande, känna glädje och styrka. 

Motsatsen till lidande är lusten. Lusten bekämpar det onda och är en längtan efter något. I 

den goda lusten finns glädjen till livet och kraften. Detta stämmer in på kvinnornas instinkt 

att överleva, att försonas med sitt lidande. Lidandet blev betydelsefullt och de kunde vända 

lidandet till en strävan efter det goda, framtiden. De använde lusten till att bekämpa det onda 

och finna kraften. En människa som är i vardandenivån är enligt Eriksson (1994) fri. Hon 

känner en vilja att leva och upplever livskraft. Människan strävar efter att försonas med 

livskriser.  

Resultatet visade att det var stärkande att känna hopp inför framtiden i de dystra stunderna. 

Vetskapen om att andra bröstcancerdrabbade kvinnor hade klarat av samma sak och levde ett 

bra liv var stöttande och inbringade hopp. Målet för kvinnorna var att bli friska. Positiva 

besked om sin cancer och vetskapen om att behandlingen gick mot sitt slut gav därmed 

kvinnorna livskraft och hopp om framtiden. Det kan styrkas av Eriksson (1987a, 1987b) som 

menar att hoppet utgör en kraft och ett mål hos människan och det behövs för att gå vidare 

mot framtiden. Hon menar också att så länge hoppet finns hos människan har hon inte gett 

upp. För att vinna kampen mot lidandet behöver människan hopp, tro och kärlek. 

Liamputtong och Suwankhong (2015) menar att hoppet som kvinnorna får från andra gör att 

deras hopp om att övervinna bröstcancern ökar. Duggleby m.fl. (2012) menar att för de 

bröstcancerdrabbade kvinnornas manliga partner är hoppet någonting som får de att tänka 

positivt om framtiden. Hoppet är viktigt både för kvinnorna och männen för att ta sig igenom 

denna period i livet. Hoppet ska inte förloras bara för att motgångar uppstår.  

I resultatet framkom det att kvinnorna ville leva det liv de levde innan bröstcancerdiagnosen 

och tanken på vardagen gav dem livskraft. Hemmet ansågs viktigt och ett lugn hos kvinnorna 

uppstod när de vardagliga rutinerna med familj och husdjur infann sig. Sprung m.fl. (2011) 

menar att det ”nya” vardagslivet sakta börjar ta form när kvinnorna får distans till sin 

diagnos. Resultatet visade att kvinnorna försökte leva sitt liv som de tidigare gjorde med 

intressen och jobb. Drageset m.fl. (2011) och Sprung m.fl. (2011) menar att det är viktigt att 

kvinnorna lever livet fullt ut och i nuet, att vardagen blir viktig igen. Enligt Eriksson (1989) är 

hälsa någonting unikt hos varje människa och kan upplevas trots sjukdom. Det stämmer 

överens med kvinnorna i resultatet då de trots bröstcancern försöker leva ett så normalt liv 

som möjligt, och de strävar efter vardagen som var innan bröstcancerbeskedet.  

Enligt Eriksson (1994) handlar görandenivån i den ontologiska hälsomodellen om att hälsan 

bedöms av yttre faktorer. Människan riktar in sig på att leva hälsosamt och gör det som 

gynnar hälsan, exempelvis äta bra kost och motionera. På varandenivån vill välbefinnande 

upplevas och sambandet mellan fysiska och psykiska faktorer förstås. Eriksson (1989) menar 

att sundheten upplevs när människan mår bra både psykiskt och av sina handlingar och att 

den fysiska hälsan utgör människans friskhet. Det stämmer överens med kvinnorna i 
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resultatet då flera utav kvinnorna tränade och levde ett sunt liv vilket de även försökte 

upprätthålla efter diagnosen. Bra mat och fysisk träning var något som gav livskraft och fick 

dem uppleva hälsa. De trodde det hade en positiv inverkan på deras läkning och 

återhämtning. Detta styrks utav Liamputtong och Suwankhong (2015) som i sin studie 

kommit fram till att vissa kvinnor anser det viktigt att ta hand om sin kropp och tänka på vad 

de äter för att känna hälsa och underlätta för kroppen under sjukdomstiden. De kom även 

fram till att regelbunden lättare motion var viktigt för att behålla eller förbättra kvinnornas 

hälsa. När kvinnorna upprätthåller sin fysiska funktionsförmåga menar Fagerström (2012) 

att det ger dem livskraft.  

Resultatet visade att kvinnorna såg sitt jobb som en befrielse och någonting som skingrade 

deras tankar, även om det var tungt och de kanske inte kunde jobba som tidigare. Det visade 

sig också att kvinnorna fick livskraft av naturen. Det kunde vara promenader i skogen, 

vårtecken eller solens strålar som gjorde dem avslappnade och gav dem livsglädje. Det unika i 

varje årstid gjorde att behandlingsperioden upplevdes mindre påfrestande. Fagerström 

(2012) anser att naturen ger människan kraft att leva. Dickerson m.fl. (2011) menar att 

distraktion kan skapas via exempelvis arbete och träning. Eriksson (1994) menar att 

människan måste ha kontakt med sin andlighet för att uppleva sig hel. Resultatet visade att 

kvinnorna trodde på andliga ting och tecken, händelser och saker som de såg som positiva 

och gav dem livskraft. Det kunde exempelvis vara behandlingar som skedde på en speciell 

veckodag eller på en högtid, djur som symboliserade vissa saker eller naturens krafter som 

visade sig under dystra stunder och gav livskraft. Enligt Sprung m.fl. (2011) kan kvinnorna 

lättare ta sig igenom behandlingarna med bland annat en tro på andlighet.   

Resultatet hade många likheter med tidigare forskning vilket anses som en styrka. Enstaka 

skillnader mellan resultatet och tidigare forskning har diskuterats. En styrka med resultatet 

var att många meningsbärande enheter som svarade på syftet hittades. Alla meningsbärande 

enheterna som sorterades in i kategorier var hämtade från alla inkluderade självbiografier. 

Examensarbetets resultat kan användas i omvårdnaden av bröstcancerdrabbade kvinnor 

genom att sjuksköterskor lättare kan lindra kvinnornas lidande och gynna deras hälsa genom 

att veta vad om ger dem livskraft. Sjuksköterskor kan också lättare bli insatta i vad 

bröstcancerdrabbade kvinnor går igenom under behandlingsperioden.  

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa vad bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde gav 

livskraft under behandlingsperioden. En kvalitativ ansats valdes då det passade 

examensarbetets syfte, då kvinnors upplevelser skulle belysas (Polit & Beck, 2012). En 

litteraturstudie baserad på fem självbiografier utfördes. Självbiografier valdes då resultatet 

skulle grundas på obearbetat material, kvinnornas egna ord om vad som gav dem livskraft 

under behandlingsperioden eftersträvades. Ett inklusionkriterie var därför att 

självbiografierna skulle vara skrivna av kvinnorna själva. Självbiografier valdes även då det 

kunde förväntas få en bättre helhetsbild och en djupare förståelse av kvinnornas upplevelser, 

vilket visade sig underlätta när det gällde att plocka ut meningsbärande enheter. 
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Självbiografier som handlade om flera kvinnor exkluderades. Hade självbiografier som 

handlade om flera kvinnor använts hade det blivit rörigt att läsa om flera kvinnor samtidigt, 

samt att den tydliga helhetsbilden hade rubbats. Graneheim och Lundman (2004) styrker 

även detta, som menar att om flera analysenheter används ska en i taget läsas och analyseras 

för att en helhetsbild ska skapas. 

Det hade troligtvis varit svårt att få ett sammanhang över kvinnornas livssituation om 

vetenskapliga artiklar använts som analysenhet istället för självbiografier, det hade därmed 

försvårat analysprocessen. Hade vetenskapliga artiklar använts hade det inte heller varit 

kvinnans ord om vad hon upplevde gav henne livskraft under behandlingsperioden utan en 

omtolkning av det. En intervjustudie var inget som övervägdes då det hade varit mer 

tidskrävande och en mer noggrann planering bör då skett, den tiden ansågs inte finnas. 

Fördelen med intervjustudier är att följdfrågor kan ställas samt att oklarheter lättare kan 

förklaras av personen som intervjuas.  

En manifest innehållsanalys med beskrivning av Graneheim och Lundman (2004) har 

använts vilket innebär att det som uttrycks i texten analyseras och ett minimum av tolkning 

sker. En manifest analys valdes då det ansågs att kunskapen för att göra en latent analys inte 

fanns eftersom det sker på en djupare abstraktionsnivå. Förförståelsen försökte läggas åt 

sidan under analysprocessen genom att låta de egna åsikterna och tankarna inte påverka. Det 

var svårt eftersom en viss egen tolkning av innehållet i självbiografierna skedde innan 

analysstart.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innefattar tillförlitlighet frågan om resultatet kan 

vara överförbart till andra sammanhang och grupper. Trots att vissa gemensamma nämnare 

fanns gällande vad bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde gav livskraft under 

behandlingsperioden var det fortfarande individuellt. Eftersom endast fem självbiografier 

analyserades var det inte tillräckligt med material för att examensarbetets resultat skulle 

kunna överföras till andra kvinnor. Författarna till självbiografierna var alla kvinnor i 40-

årsåldern med bröstcancerdiagnos. Eftersom dessa kvinnor hade många gemensamma 

nämnare kan det vara svårt att överföra examensarbetets resultat till andra sammanhang och 

grupper. Vad som ger livskraft under behandlingsperioden kan variera beroende på 

patientens kön, ålder eller cancerdiagnos. Det som styrker examensarbetets överförbarhet är 

att beskrivningen av urvalet, datainsamlingen och analysprocessen beskrevs på ett tydligt 

sätt. Tack vare den tydliga beskrivningen om hur examensarbetet utförts kan tillförlitligheten 

bedömas. Tillförlitligheten i examensarbetet gynnas också av att resultatet presenterades 

med citat från självbiografierna.  

Trovärdigheten i examensarbetet stärks genom att en lämplig metod som passade syftet 

använts. En kvalitativ ansats valdes då Polit och Beck (2012) menar att kvalitativa studier 

fokuserar på människors upplevelser. Självbiografier valdes då Dahlborg Lyckhage (2012b) 

anser att det är en bra källa som beskriver människors upplevelser. Trovärdigheten ökar 

också genom att de lämpligaste meningsbärande enheterna använts. Graneheim och 

Lundman (2004) anser att om de meningsbärande enheterna är för breda, exempelvis 

innehåller flera stycken, blir det svårt att hantera dem och få fram det väsentliga. Allt för 

korta meningsbärande enheter kan även vara svårhanterliga då de kan leda till splittring. 
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Med antingen för breda eller för smala meningsbärande enheter kan det relevanta i texten 

förloras. Genom att visa exempel från analysen där det framgick hur den meningsbärande 

enheten har kondenserats och abstraherats underlättas bedömningen av resultatets 

trovärdighet.  

Stärkande för examensarbetets trovärdighet var att datamaterialet lästes igenom av två 

personer som enskilt plockade ut meningsbärande enheter. Vidare diskuterade och enades 

författarna till examensarbetet vilka meningsbärande enheter som var lämpliga att ingå i 

analysen. Under denna diskussion exkluderades fem meningsbärande enheter som var 

irrelevanta för examensarbetets syfte. Eftersom två personer läst igenom datamaterialet 

ökade chansen att ingen relevant data hade uteslutits, vilket ökar trovärdigheten. 

6.3 Forskningsetikdiskussion 

En manifest innehållsanalys har använts vilket har skett med minimum av tolkning av det 

som stod i självbiografierna. Detta gynnade etiken eftersom författarna till självbiografierna 

inte blivit tillfrågade och godkänt att delta i examensarbetet. Det kändes därför moraliskt rätt 

att inte förvränga deras berättelser. Ett textnära förhållningssätt var därför aktuellt under 

analysprocessen. En medvetenhet om att den egna förförståelsen kunde förvränga 

examensarbetets resultat fanns. För att undvika detta försökte förförståelsen och egna 

värderingar läggas åt sidan. Resultatet undvek också förvrängning eftersom ett textnära 

förhållningssätt användes. Många citat från självbiografierna användes i resultatet för att 

undvika misstolkningar av texten. CODEX (2015) har använts under examensarbetets gång 

och deras forskningsriktlinjer och regler har följts.   

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att belysa vad bröstcancerdrabbade kvinnor upplevde gav livskraft 

under behandlingsperioden. Stödet från familj och vänner visade sig som en viktig kraftkälla 

för att kvinnorna skulle orka kämpa sig igenom behandlingsperioden. För att kvinnor ska 

kunna få stöd behöver de en stöttande familj och nära vänner som känner dem väl och som 

ställer upp för dem oavsett. Sjukvården gav livskraft och hopp till kvinnorna och lugnande 

dem i oroliga situationer. Det är viktigt med en relation mellan sjukvårdspersonal och 

kvinnan för att hon ska kunna få stöttning från dem. Det framkom i resultatet att viljan att 

överleva var stor hos kvinnorna, vilket stärktes genom positivt tänkande även under de 

påfrestande stunderna. Kvinnorna strävade efter en normal vardag med familjen, vilket gav 

dem livskraft att fortsätta kämpa framåt under behandlingarna. Examensarbetets resultat 

hoppas författarna till examensarbetet kan underlätta för sjuksköterskor som på något sätt 

vårdar en bröstcancerdrabbad kvinna. De ska kunna veta vad som är betydelsefullt för dessa 

kvinnor och vad som ger dem livskraft under behandlingsperioden. Artiklar som berör vad 
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som ger bröstcancerdrabbade kvinnor livskraft och ork att ta sig igenom behandlingarna 

saknas och därför behövs fortsatt forskning inom området. Forskning om hur kvinnor 

upplever sin bröstcancerdiagnos och hur kvinnor upplever vården vid bröstcancerbehandling 

behövs för att sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal ska kunna förbättra sig i sin 

profession. Enkäter eller intervjuer med både patienter och sjukvårdspersonal skulle behövas 

för att jämföra hur båda parter upplever att få vård och att ge vård, parterna ska kunna lära 

utav varandra. 

 



25 

REFERENSLISTA 

Andersson, A. (2004). När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då?. Eskilstuna: 

Anelia.  

Bergh, J., Brandberg, Y., Ernberg, I., Frisell, J., Fürst., C-J., & Hall, P. (2007). Bröstcancer. 

Stockholm: Karolinska Institutet.   

Bergman, O., Hont, G., & Johansson, E. (2013). Cancer i siffror. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Hämtad 16 november, 2015, från 

https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1422262211/documents/c

ancer-i-siffror.pdf  

Björkegren Jones, K. (2014). Jag vill fan leva. Stockholm: Pocketförlag. 

Codex (2015). Hämtad 16 november, 2015, från 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml  

Dahlborg Lyckhage, E. (2012a). Kunskap, kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. I 

Friberg, F (Red.), Dags för uppsats (ss. 23-35). Lund: Studentlitteratur.  

Dahlborg Lyckhage, E. (2012b). Att analysera berättelser (narrativer). I Friberg, F (Red.), 

Dags för uppsats (ss. 161-172). Lund: Studentlitteratur.  

Dickerson, S. S., Alqaissi, N., Underhill, M., & Lally, R. M. (2011). Surviving the wait: the 

fining support while awaiting breast cancer surgery. Journal Of Advanced Nursing, 

67(7), 1468-1479. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05612.x 

Drageset, S., Lindstrøm, T. C., Giske, T., & Underlid, K. (2011). Being in suspense: women's 

experiences awaiting breast cancer surgery. Journal Of Advanced Nursing, 67(9), 

1941-1951. doi:10.1111/j.1365-2648.2011.05638.x 

Drageset, S., Lindstrøm, T. C., Giske, T., & Underlid, K. (2012). ‘‘The Support I Need’’ - 

Women’s experiences of social support after having received breast cancer diagnosis 

and awaiting surgery. Cancer Nursing, 35(6), 39-47. doi: 

10.1097/NCC.0b013e31823634aa 

Duggleby, W., Bally, J., Cooper, D., Doell, H., & Thomas, R. (2012). Engaging Hope: The 

Experiences of Male Spouses of Women With Breast Cancer. Oncology Nursing 

Forum, 39(4), 400-406 7p. Hämtad från Discovery.   

Elmir, R., Jackson, D., Beale, B., & Schmied, V. (2010). Against all odds: Australian women´s 

experiences of recovery from breast cancer. Journal Of Clinical Nursing, 19(17/18), 

2531-2538 8p. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03196.x 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, K. (1987a). Vårdandets idé. Stockholm: Norstedts Förlag. 

 

https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1422262211/documents/cancer-i-siffror.pdf
https://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1422262211/documents/cancer-i-siffror.pdf
http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml


26 

Eriksson, K. (1987b). Pausen. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag.  

 

Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. Stockholm: Norstedts Förlag. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber Utbildning.  

 

Fagerström, L. (2012). Livskraft och livshållning. I Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 391-404). Lund: Studentlitteratur. 

Grahn, M. (2003). Enbröstad. Värnamo: Fälth & Hässler.  

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 

Today, 24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Ingvar, C. (2012). Bröstkirurgi. I Andersson, R., Jeppsson, B., & Rydholm, A. (Red.), 

Kirurgiska sjukdomar (ss. 251-266). Lund: Studentlitteratur.  

International Council of Nurses [ICN] (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 18 november, 2015, från 

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-

sjukskoterskor/  

Liamputtong, P., & Suwankhong, D. (2015). Therapeutic landscapes and living with breast 

cancer: The lived experiences of Thai women. Social Science & Medicine, 128, 263-271 

9p. doi:10.1016/j.socscimed.2015.01.031 

Nyberg, E. (2008). När livet rämnar. Borås: Bording.  

Palmcrantz, U. (2011). Bröstresan. Falun: ScandBook AB.  

Polit, D F., & Beck, C T. (2012). Nursing Research – Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Ross, L., Chung, K., & Macdonald, H. (2014). Fertility Preservation in the Female Cancer 

Patient. Journal Of Surgical Oncology, 110(8), 907-911. Hämtad från Discovery. 

Rowland, E., & Metcalfe, A. (2014). A systematic review of men's experiences of their 

partner's mastectomy: coping with altered bodies. Psycho-Oncology, 23(9), 963-974 

12p. doi:10.1002/pon.3556 

Salama, M., Winkler, K., Murach, K., Seeber, B., Ziehr, S., & Wildt, L. (2012). Female fertility 

loss and preservation: threaths and opportunities. Annals Of Oncology, 24(3), 598-

608. Hämtad från Discovery.  

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 16 december, 2015, från 

https://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0030460.htm   

http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0030460.htm


27 

Socialstyrelsen (2014). Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 

ändtarmscancervård 2014 – stöd för styrning och ledning. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 18 november, 2015, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19383/2014-4-

2.pdf  

Sprung, B. R., Janotha, B. L., & Steckel, A. J. (2011). The lived experience of breast cancer 

patients and couple distress. Journal Of The American Academy Of Nurse 

Practitioners, 23(11), 619-627 9p. doi:10.1111/j.1745-7599.2011.00653.x 

Svensk sjuksköterskeförening (2009). Kompetensbeskrivning – legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot onkologisk vård. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 18 november, 2015, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/cancer.kompbeskr_webb.pdf  

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19383/2014-4-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19383/2014-4-2.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/cancer.kompbeskr_webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/cancer.kompbeskr_webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/cancer.kompbeskr_webb.pdf


1 

BILAGA A; SÖKMATRIS 

Databas/Sökmotor Sökord Antal 

träffar 

Urval Vald artikel/ författare 

CINAHL Plus breast cancer 

AND lived 

experiences 

AND recovery 

2 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

 

Against all odds: Australian 

women’s experiences of 

recovery from breast cancer. 

 

Elmir, R., Jackson, D., Beale, 

B., & Schmied, V. 

Discovery breast cancer 

AND suffering 

AND lived 

experience 

5 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

The lived experience of breast 

cancer patients and couple 

distress. 

 

Sprung, B. R., Janotha, B. L., 

& Steckel, A. J. 

Discovery breast cancer 

AND spouses 

experiences 

AND surgery 

12 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

A systematic review of men’s 

experiences of their partner’s 

mastectomy: coping with 

altered bodies. 

 

Rowland, E., & Metcalfe, A. 

Discovery breast cancer 

AND young 

women AND 

infertility AND 

fertility 

preservation 

AND embryo 

cryopreservation 

17 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

Fertility preservation in the 

female cancer patient. 

 

Ross, L., Chung, K., & 

Macdonald, H. 

Discovery breast cancer 

AND fertility 

issues AND 

preservation 

AND risk factors 

9 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

Female fertility loss and 

preservation: threats and 

opportunities. 

 

Salama, M., Winkler, K., 

Murach, K. F., Seeber, B., 

Ziehr, S. C., & Wildt, L.  

Discovery breast cancer 

AND male 

spouses AND 

experience 

12 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

Engaging Hope: The 

Experiences of Male Spouses 

of Women With Breast 

Cancer. 

 

Duggleby, W., Bally, J., 

Cooper, D., Doel, H., & 

Thomas, R. 
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Discovery breast cancer 

AND women 

AND living AND 

lived 

experiences 

20 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

Therapeutic landscapes and 

living with breast cancer: The 

lived experiences of Thai 

women. 

 

Liamputtong, P., & 

Suwankhong, D. 

PubMed breast cancer 

AND awaiting 

surgery AND 

qualitative 

3 Artiklar 

publicerade från 

2010-2015, peer 

reviewed, 

fulltext 

Being in suspense: women’s 

experiences awaiting breast 

cancer surgery. 

 

Drageset, S., Lindstrøm, T.C., 

Giske, T., & Underlid, K. 

 

Surviving the wait: defining 

support while awaiting breast 

cancer surgery. 

 

Dickerson, S. S., Alqaissi, N., 

Underhill, M., & Lally, R. M. 

 

”The support I need”: 

women´s experiences of 

social support after having 

received breast cancer 

diagnosis and awaiting 

surgery. 

 

Drageset, S., Lindstrøm, T.C., 

Giske, T., & Underlid, K. 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

Tidsskrift / 

årtal 

Titel / 

författare 

Syfte Metod Resultat 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

2011. 

Being in 

suspense: 

women’s 

experiences 

awaiting 

breast cancer 

surgery. 

 

Drageset, S., 

Lindstrøm, 

T.C., Giske, T., 

& Underlid, K. 

Syftet med studien var 

att beskriva kvinnors 

erfarenheter efter att 

fått en 

bröstcancerdiagnos 

och i väntan på 

primäroperation. 

Kvalitativ ansats. 

Intervjuerna 

analyserades med 

hjälp av en 

kvalitativ 

meningskondens-

erande metod. 

  

En rapport där 21 

kvinnor med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer 

intervjuades 

individuellt dagen 

innan operation, 

mellan februari 

2006 och februari 

2007.  

Fem teman identifierades, 

dessa var: att känna sig 

frisk men att behöva 

anpassa sig till sjukdomen, 

väntan, osäkerhet, att 

behöva berätta om sin 

diagnos för andra och 

existentiell medvetenhet. 

Att behöva vänta på 

operation upplevdes som 

smärtsamt, skrämmande 

och lång. Vissa utav 

kvinnorna tyckte det var 

bra att väntan var lång, då 

kunde de förbereda sig och 

hinna umgås med familj 

och vänner.  

Journal of 

the American 

Academy of 

Nurse 

Practitioners, 

2011. 

The lived 

experience of 

breast cancer 

patients and 

couple 

distress. 

 

Sprung, B. R., 

Janotha, B. L., 

& Steckel, A. J. 

 

 

Syftet var att 

undersöka vad 

bröstcancerdiagnosen 

hade för inverkan på 

pars relationer.  

 

Kvalitativ ansats. 

Colaizzis 

sjustegsmetod 

användes vid 

analys. 

 

En 

fenomenologisk 

studie där sju 

kvinnor deltog i 

en varsin 

semistrukturerad 

intervju och fem 

stycken deltog i en 

fokusgrupp.  

Resultatet bekräftade att 

bröstcancer kan ha en 

inverkan på förhållanden. 

Deltagarna i studien 

beskrev känslan av stöd 

från vårdgivarna som 

övergripande bra. De 

tyckte dock att de saknade 

kunskap och bekvämlighet 

gällande frågor som 

handlade om parets 

relation. Deltagarna tyckte 

att deras makar skulle få 

individuell stöttning av 

sjukvårdspersonalen. 

Psycho-

Oncology, 

2014. 

A systematic 

review of 

men’s 

experiences of 

their partner’s 

mastectomy: 

coping with 

altered bodies. 

 

Rowland, E., & 

Metcalfe, A. 

Syftet var att 

undersöka mäns 

upplevelser av sin 

partners förändrade 

kroppsbyggnad och 

kroppsuppfattning till 

följd av mastektomi 

och efterföljande 

rekonstruktiv kirurgi. 

 

Kvalitativ ansats. 

En tematisk 

analysmetod 

användes. 

 

En systematisk 

genomgång av 

alla peer 

reviewed, 

empiriska 

forskningsrapport

Männen uppgav att 

uppfattningar om sin 

partners förändrade 

kroppsbyggnad och 

kroppsuppfattning efter 

mastektomi var sekundärt 

till deras hälsa. Män fann 

det utmanande att prata 

med sin partner om 

kroppsuppfattningar. Att 

inte kommunicera ledde 

http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail/detail?vid=7&sid=e3fad336-e355-41ce-8253-b43639a177d4%40sessionmgr115&hid=119&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail/detail?vid=7&sid=e3fad336-e355-41ce-8253-b43639a177d4%40sessionmgr115&hid=119&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail/detail?vid=7&sid=e3fad336-e355-41ce-8253-b43639a177d4%40sessionmgr115&hid=119&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail/detail?vid=7&sid=e3fad336-e355-41ce-8253-b43639a177d4%40sessionmgr115&hid=119&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/detail/detail?vid=7&sid=e3fad336-e355-41ce-8253-b43639a177d4%40sessionmgr115&hid=119&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/detail/detail?vid=7&sid=40ae7d39-0de6-44ed-9fb8-add67cf2c107%40sessionmgr4005&hid=4112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/detail/detail?vid=7&sid=40ae7d39-0de6-44ed-9fb8-add67cf2c107%40sessionmgr4005&hid=4112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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er publicerade 

mellan 1980 och 

2013 genomfördes 

mellan december 

2012 och oktober 

2013. 17 studier 

valdes ut efter 

valda inklusions- 

och exklusions-

kriterier. 

ofta till konflikt och dåligt 

psykiskt välbefinnande 

hos båda parter. Männen 

önskade skräddarsydd 

information inför 

förändringar i sin partners 

kropp. 

Annals of 

Oncology, 

2012. 

Female 

fertility loss 

and 

preservation: 

threats and 

opportunities. 

 

Salama, M., 

Winkler, K., 

Murach, K. F., 

Seeber, B., 

Ziehr, S. C., & 

Wildt, L. 

Syftet var att granska 

litteratur med 

innehåll som kunde 

vara av intresse för 

onkologer angående 

orsakerna till 

infertilitet hos 

kvinnor och de 

senaste framstegen 

gällande alternativ för 

fertilitetsbevaring. 

Kvalitativ ansats. 

Forskarna har 

gjort en 

litteraturöversikt 

på tidigare 

artiklar som 

berörde ämnet. 

Hittills är embryofrysning 

den enda etablerade 

metoden med framgång 

och som används för 

fertilitetsbevaring för 

kvinnliga patienter med 

cancer. De andra 

metoderna är lovande 

men fortfarande 

experimentella. 

Journal of 

Surgical 

Oncology, 

2014. 

Fertility 

preservation 

in the female 

cancer patient. 

 

Ross, L., 

Chung, K., & 

Macdonald, H. 

Syftet var att 

onkologer ska känna 

till sina patienters 

risker för infertilitet 

och tillgängliga 

alternativ för 

fertilitetsbevaring.  

Kvalitativ ansats. 

Forskarna har 

gjort en 

litteraturöversikt 

på tidigare 

artiklar som 

berörde ämnet. 

Hos canceröverlevande 

patienter har infertilitet 

visat sig vara en långvarig 

konsekvens då det orsakar 

psykisk påfrestning. Det 

är viktigt att öka 

medvetenheten till 

biverkningar av 

cancerbehandling innan 

den inleds. Information 

om fertilitetsbevaring och 

en tidig remiss till 

endokrinolog bör vara 

första steget. Den mest 

effektiva metoden för 

bevarande av embryo och 

äggcell är 

kryokonservering.  
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Oncology 

Nursing 

Forum, 2012. 

Engaging 

Hope: The 

Experiences of 

Male Spouses 

of Women 

With Breast 

Cancer. 

 

Duggleby, W., 

Bally, J., 

Cooper, D., 

Doel, H., & 

Thomas, R. 

Syftet var att utforska 

erfarenheter av hopp 

hos makar till kvinnor 

med bröstcancer.  

Kvalitativ ansats. 

11 makar till 

kvinnor med 

bröstcancer 

intervjuades via 

telefon. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och analyserades 

sedan med stöd av 

Thornes strategi.  

Deltagarna beskrev sitt 

hopp som konkret och 

viktigt för dem. Hoppet 

påverkades av deras 

partners hopp och mod, 

och gav deltagarna modet 

att stödja sina partners. 

Det övergripande temat 

var engagerande hopp. 

Andra teman var att hitta 

balans, upptäcka vad som 

fungerar, och fokusera på 

det positiva. 

Cancer 

Nursing, 

2012.  

"The support I 

need": 

women's 

experiences of 

social support 

after having 

received 

breast cancer 

diagnosis and 

awaiting 

surgery. 

 

Drageset, S., 

Lindstrøm, 

T.C., Giske, T., 

& Underlid, K. 

Syftet med studien var 

att beskriva kvinnors 

individuella 

upplevelser av socialt 

stöd efter att ha fått 

en 

bröstcancerdiagnos, 

och i väntan på 

operation. 

 

Kvalitativ ansats. 

En kvalitativ 

meningskondense

rande metod 

användes för 

analys av data. 

 

Individuella 

semistrukturera-

de intervjuer 

utfördes, dagen 

före planerad 

operation, på 21 

kvinnor i åldern 

41-73 år med 

nydiagnostiserad 

bröstcancer. 

De fem teman som 

identifierades i denna 

studie var: att ha 

tillgängligt stöd, att få 

information och 

rådgivning, vård, ha 

självförtroende och 

balansera distans och 

närhet. Det som skapade 

trygghet för kvinnorna var 

att veta att deras familjer 

och sjukvårdspersonal 

fanns tillgängliga för att 

ge omsorg, socialt stöd 

gav styrka. 

Journal of 

advanced 

nursing, 

2011. 

Surviving the 

wait: defining 

support while 

awaiting 

breast cancer 

surgery. 

 

Dickerson, S. 

S., Alqaissi, 

N., Underhill, 

M., & Lally, R. 

M. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva de 

gemensamma 

betydelserna, delade 

erfarenheter och 

metoder för socialt 

stöd för kvinnor, från 

bröstcancerdiagnos 

till behandlingsstart. 

 

 

 

Kvalitativ ansats. 

Heideggerians 

fenomenologiska 

metod användes 

för att utföra en 

sekundär analys 

av textdata som 

erhållits från en 

tidigare studie. 

  

18 kvinnor från 

mellanvästern i 

USA som nyligen 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

intervjuades.  

 

Det kom fram till sex 

teman och ett 

övergripande mönster: 1. 

Kontrollera tillgången till 

information både för sig 

själv och för andra. 2. Att 

veta vart de ska vända sig 

för att få stöd. 3. 

Kontrollera ångesten 

genom att sysselsätta sig. 

4. Att vara i goda händer 

och känna sig bekväm 

gällande beslut. 5. Skydda 

andra genom att dra sig 

undan och vara stark för 

att hålla hoppet uppe. 6. 

Att acceptera vård från 
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 andra kontra att 

upprätthålla en vårdande 

roll. 

Social 

Science & 

Medicine, 

2015. 

Therapeutic 

landscapes 

and living with 

breast cancer: 

The lived 

experiences of 

Thai women. 

 

Liamputtong, 

P., & 

Suwankhong, 

D. 

Syftet var att belysa 

bröstcancerdrabbade 

Thailändska kvinnors 

levda erfarenheter. 

Kvalitativ ansats.  

En tematisk 

analysmetod 

användes. 

 

I studien deltog 

20 thailändska 

kvinnor som hade 

fått 

bröstcancerdiag-

nosen i södra 

Thailand. 

Djupintervjuer 

genomfördes i 

kvinnornas hem 

under ungefär en 

och en halv 

timme. Efter 

intervjuerna fick 

varje deltagare i 

uppgift att måla 

en bild som 

representerade 

deras personliga 

upplevelser av 

bröstcancern.  

Forskarna kom fram till 

flera olika så kallade 

”terapeutiska landskap” 

som var helande för 

kvinnorna och som hjälpte 

dem att återhämta sig från 

bröstcancern. Det kunde 

vara terapeutiska 

landskap i kroppen, 

hemmet, samhället och 

helande platser. 

Kvinnorna kände stöd av 

familj och vänner. De 

tyckte det var viktigt att ta 

hand om sig själva och sin 

kropp, fokusera på vad 

som gav dem 

välbefinnande och att inte 

stressa.  

Journal Of 

Clinical 

Nursing, 

2010. 

Against all 

odds: 

Australian 

women’s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer. 

 

Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B., & 

Schmied, V. 

Syftet med studien var 

att skapa insikt i 

yngre kvinnors 

upplevelser av 

återhämtning från 

bröstcancerrelateran-

de bröstkirurgi och 

bidra till kunskap för 

kliniker som arbetade 

inom detta område. 

Kvalitativ ansats. 

Data analyserades 

med stöd av tre 

metoder som 

beskrivits av Van 

Manen. 

 

Fyra 

australiensiska 

kvinnor under 50 

år, som hade 

genomgått en 

operation som en 

följd av 

bröstcancerdiag-

nosen, 

intervjuades med 

hjälp av 

halvstrukturerade 

intervjuer.  

Kvinnorna upplevde 

diagnosen som kraftigt 

känslomässig, den kom 

plötsligt och var 

tidskrävande. Det var 

överväldigande att behöva 

hantera de dagliga 

sysslorna i hemmet och på 

jobbet i kombination med 

behandlingarna. 

Kvinnorna kände en 

rädsla för återfall, och att 

deras män skulle tycka de 

var ointressanta. 

Kvinnorna kände stöd 

från deras familj, vänner 

och sjukvårdspersonal, 

vilket har gjort dem 

starkare. 
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BILAGA C; PRESENTATION AV SJÄLVBIOGRAFIER 

Författare / 

Årtal 

Titel Handling 

Andersson 

(2004). 

När du blir 

”flintis” kan 

pappa köra 

mig till fritids 

då? 

Självbiografin handlar om Anneli 39 år som bor tillsammans med sin 

sambo och deras nioåriga son. Hon har under en längre period varit 

rädd för att drabbas av bröstcancer. Cancerbeskedet medförde en hel 

del gråt och rädsla. Anneli kände sig oerhört ensam och blev mer 

deprimerad ju mer hon läste om bröstcancer. Hon ville läsa positiv 

och peppande information, vilket hon inte hittade. Därför skrev hon 

den här självbiografin. Hon menar att viljan att leva och en positiv 

inställning är goda förutsättningar för att besegra cancern.  

Nyberg 

(2008). 

När livet 

rämnar. 

Självbiografin är skriven av Eva som drabbades av bröstcancer första 

gången när hon var 43 år gammal. Hon levde då ensam med sina två 

söner, 11 och 15 år gamla. Hon upptäckte knölen själv när hon såg ett 

TV-program om självundersökning av brösten. Hon undersökte sig 

själv och fick syn på en utbuktning. Efter några dagar ringde hon 

vårdcentral. Det visade sig att det var duktal cancer. Tumören 

opererades bort och Eva tyckte livet tog vändning igen, hon fann 

återigen lyckan i livet. Tre år senare visade det sig att hon drabbats 

av cancer i det andra bröstet.  

Palmcrantz 

(2011). 

Bröstresan. Självbiografin handlar om Ulrika, 45 år. Hon bor i Stockholm med 

sin man och deras tre barn. Ulrika fick veta att hon drabbats av 

bröstcancer i samband med en rutinundersökning. Hon skrev 

dagbok för att förstå vad som hände under resans gång, vilket hon 

baserat sin självbiografi på. I självbiografin får vi ta del av Ulrikas 

tankar och oro som hon fått i samband med diagnosen bröstcancer. 

Vi får följa hennes nya liv där undersökningar och behandlingar är 

en del av vardagen för henne.   

Grahn 

(2003). 

Enbröstad. Maria är en frilansande skådespelerska och sjuksköterska. Under 70-

talet var hon medlem i Nationalteatern. Självbiografin handlar om 

tiden från cancerupptäckten fram till året därpå. Knölen i bröstet 

upptäcktes av en slump. Hon fick själv välja om en tårtbit eller om 

hela bröstet skulle opereras bort. Om endast en tårtbit opereras bort 

måste hon även genomgå strålbehandling. Hon föredrog att ta bort 

hela bröstet, det hade hon tänk på redan innan. Maria anlitade en 

fotograf, hon ville ha bilder från hela processen för att efteråt kunna 

förstå vad som egentligen hände då hon inte var mottaglig för det 

just då. 
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Björkegren 

Jones (2014). 

Jag vill fan 

leva. 

Självbiografin handlar om Karins liv, från cancerbeskedet till 

friskförklarandet. Självbiografin har Karin skrivit utifrån hennes 

blogg som hon skrev i under bröstcancerresan. Karin som är 

journalist, författare och yogalärare bor tillsammans med sin make, 

dotter och bonusson. Under ett år får vi ta del av hennes sorg, 

ledsenhet och rädsla, men också glädje och ett jävlar anamma. I ett 

par dagar efter beskedet låg hon och grät i fosterställning, men sedan 

kom lusten, viljan och kampen och då var det bara ”jag vill fan leva 

som gällde”. Hon förvandlades till en krigarprinsessa.  
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