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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den cancerform som är vanligast bland kvinnor i Sverige i dag. 

Kvinnorna som drabbas av bröstcancer kan uppleva både känslomässiga och kroppsliga 

svårigheter i samband med bröstcancerbehandlingen. Ofta påverkas hela familjen av 

kvinnans sjukdom. Rädsla, sorg och oro är vanligt förekommande känslor hos den drabbade 

kvinnan och hennes familj. 

Problem: Den yngre kvinnas upplevelser av bröstcancerbehandling kan vara annorlunda än 

den äldre kvinnans upplevelser då livet har ett annat fokus med exempelvis små barn och 

karriär.   

Syfte: Att belysa den yngre kvinnans upplevelser av bröstcancerbehandling. 

Metod: En litteraturstudie med manifest innehållsanalys har gjorts på fyra självbiografiska 

böcker. Graneheim och Lundmans kvalitativa (2004) innehållsanalys har använts vid 

analysen av böckerna.  

Resultat: I resultatet framkommer det att kvinnorna förlorar sin trygghet, känner rädsla för 

behandlingen och upplever rädsla att dö. Kvinnorna upplever att livet förändras och att det är 

viktigt med positiva tankar. Det framkommer också att stödet som kvinnorna får av familj, 

vänner och vårdpersonal är viktigt. 

Slutsatser: Unga kvinnor som behandlas för bröstcancer behöver stöd av familj, vänner och 

vårdpersonal.    

Nyckelord: behandling, bröstcancer, familj, lidande, unga kvinnor, upplevelser  

  



ABSTRACT 

Background: Breast cancer is the form of cancer that is most common among women in 

Sweden today. The women that are affected by breast cancer can experience both emotional 

and physical difficulties when receiving breast cancer treatment. Often the whole family is 

affected by the woman`s disease. Fear, sorrow and anxiety are general feelings among the 

affected women and their families. 

Problem: The younger women´s experiences of breast cancer treatment can be different 

than the older women`s experiences when life itself has another focus. For example small 

children and career.  

Aim: To illustrate the younger women´s experiences of breast cancer treatment. 

Method: A study of four biographies made with Graneheim and Lundman (2004) method of 

qualitative content analysis. 

Result: This paper shows that women are losing their security, having fears of the treatment 

and of dying. The women experience that their lives are changing and that it is important 

with positive thoughts. It also shows that the support that the women are receiving from their 

families, friends and nursing staff are important.  

Conclusion: Young women that are receiving breast cancer treatment are in need of 

support from their families, friends and nursing staff. 

Keywords: breast cancer, experiences, family, suffering, treatment, young women. 
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1 INLEDNING  

När arbetet skulle påbörjas diskuterade författarna till examensarbetet vilket område som 

skulle vara intressant att fördjupa sig i. Det finns onekligen många områden som rör 

människans hälsa och ohälsa som är av intresse och som kan vara bra att ha mer kunskap om 

i det kommande arbetet som sjuksköterska. Cancersjukdomar av olika slag är vanligt 

förekommande i samhället i dag och det är mycket troligt att vi som sjuksköterskor kommer 

att vårda patienter med cancer i någon form. Bröstcancer är en vanlig form av cancer som 

främst drabbar kvinnor och den förekommer hos såväl gamla som hos unga kvinnor. 

Författarna till examensarbetet har ett gemensamt intresse av den unga kvinnas hälsa och 

ohälsa. Vi har alltmer uppmärksammat att kvinnor i vår egen ålder insjuknar i bröstcancer 

och att sjukdomen slår hårt mot kvinnan själv och hennes familj. Vi ville mer ingående ta 

reda på vad det kan innebära för en ung kvinna att drabbas av en bröstcancersjukdom och 

genomgå behandling för cancern. Författarna till examensarbetet har valt att skriva om 

behandlingens påverkan på kvinnan och med behandling menas operation, cytostatika och 

strålning. Vad som definierar ung i detta fall utgörs av tillgängligt material, alltså kvinnornas 

ålder i de självbiografiska böckerna. Biografiförfattarna befinner sig i en ålder av 39-46 år. Vi 

vill veta hur den unga kvinnan påverkas av en sådan behandling medan hon är mitt uppe i 

livet och kanske inte ens funderar på och överväger risken att drabbas av bröstcancer. Vi 

undrar över vad det innebär för kvinnan rent känslomässigt att gå igenom en behandling för 

bröstcancer. Våra förhoppningar är att detta examensarbete ska kunna leda till en ökad 

förståelse för innebörden av hur bröstcancerbehandlingen påverkar kvinnan i hennes liv. 

2 BAKGRUND 

I bakgrundsavsnittet presenteras sjukdomen bröstcancer, vilka behandlingar som finns att 

tillgå och hur det kan upplevas att få diagnosen. I bakgrunden kommer den äldre kvinnans 

upplevelser av bröstcancerbehandling att presenteras då fokus på den yngre kvinnan ligger i 

resultatdelen. I bakgrunden belyses de närståendes upplevelser och sjuksköterskans roll och 

det stöd sjuksköterskan kan erbjuda till den bröstcancersjuka kvinnan.  I bakgrunden 

presenteras också ett teoretiskt perspektiv med inriktning på Erikssons lidande teori. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering och ett syfte för examensarbetet. 
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2.1 Bröstcancer 

Cancer är en komplex sjukdom som kan ta flera år att utveckla och finns i cirka hundra olika 

former där bröstcancer utgör en av dem. Med cancer menas enkelt uttryckt att det 

uppkommer en sjukdom i kroppens celler och att det där uppstår mutationer i cellernas 

gener. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och antalet fall ökar enligt 

Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst och Hall, (2007). Enligt Socialstyrelsen (2009) 

drabbas ca 6 500 kvinnor av bröstcancer årligen i Sverige. 600-700 av dessa är under 45 år 

och ett tjugotal som drabbas är under 30 år. Enligt Järhult och Offenbartl (2008) kan det inte 

helt säkert förklaras varför en del kvinnor utvecklar bröstcancer men det finns några faktorer 

som kan spela in. Några är att kvinnan får sin första menstruation tidigt eller att kvinnorna 

inte har några barn som ammats då amning av barnet ses som en skyddande faktor. 

Ärftligheten ses också som en stor riskfaktor för bröstcancer. Ungefär 18-23% av alla kvinnor 

i Sverige som får en bröstcancerdiagnos har en släkting i direkt nedåtstigande led som har 

eller har haft bröstcancer (Margolin, 2006). 

Hur bröstcancer upptäcks varierar men ofta har kvinnan själv känt eller upptäckt 

knölar/förändringar i brösten eller så upptäckts det på en mammografiscreening. Vidare görs 

en klinisk bedömning där läkaren studerar och känner igenom brösten och lymfkörtlar. En 

ytterligare mammografiscreening kan bli aktuell tillsammans med ett ultraljud av brösten. 

Sedan tas också en så kallad biopsi från bröstet (Bergh m.fl., 2007). Basen i 

bröstcancerbehandling består av kirurgiska ingrepp där det oftast opereras bort delar av 

bröstet, en så kallad tårtbitsoperation men det kan också bli tvunget att ta bort hela eller 

båda brösten. En kompletterande behandling till kirurgi är strålning som främst används för 

att döda cancerceller som kan finnas kvar efter en operation. Hormonbehandlingen består av 

läkemedel som minskar östrogenets effekt och cytostatika är ett cellhämmande läkemedel. 

Både hormonbehandling och cytostatika används ofta för att minska återfallsrisken 

(Cancerfonden, 2010).  

Bergh m.fl., (2007) menar att prognosen för bröstcancerdrabbade kvinnor är relativt god och 

efter fem år är överlevnaden cirka 90 procent. Det har skett en stor förbättring under de 

senaste 30 åren vilket man tror beror på kvinnors medvetenhet att undersöka sig själva och 

att de medverkar i mammografiscreening. Jonson och Dickson-Swift (2008) menar att unga 

kvinnor generellt sett inte uppfattar sig löpa någon risk att drabbas av bröstcancer då det är 

en sjukdom som främst drabbar äldre kvinnor. Detta kan bero på att det råder brist på 

kunskap om sjukdomen bröstcancer hos unga kvinnor. Vad som kan vara viktigt att veta i 

sammanhanget är att bröstcancern då den drabbar yngre kvinnor är av en aggressivare form 

(a a). 

2.2 Bröstcancer hos den äldre kvinnan 

De flesta fall av bröstcancer drabbar idag kvinnor som är i 60 års ålder och äldre. Ca 5 % av 

alla de kvinnor som får en bröstcancerdiagnos är yngre än 40 år enligt siffror från 

socialstyrelsen och cancerfondens skrift Cancer i siffror (2009). Enligt Larsson och Rundgren 

(2010) räknas kvinnor i åldern 65-79 som ”yngre” äldre och de som är 80 år och uppåt för 
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”äldre” äldre. Bröstcancer kan troligtvis upplevas på olika sätt beroende på var i livet en 

kvinna befinner sig. Den yngre kvinnan kan ha små barn att ta hänsyn till medan det hos den 

äldre kvinnan är andra faktorer som spelar roll i hur sjukdomen hanteras och behandlingen 

upplevs. Trots att det finns vissa åldersrelaterade skillnader finns även likheter mellan den 

yngre och den äldre kvinnans upplevelser. Enligt Sinding, Wiernikowski och Aronson (2005) 

kan den äldre kvinnans hälsobild se annorlunda ut än för den yngre kvinnan. Förutom en 

bröstcancerdiagnos att ta hänsyn till kanske den äldre kvinnan är multisjuk med en sviktande 

hälsa. Att då välja en aggressiv behandling kan innebära en stor risk att kvinnan förlorar sin 

självständighet. Från att tidigare ha klarat sig själv till att bli beroende av andra är ett stort 

steg som många äldre inte alltid är beredda att ta. För många äldre är det viktigt att kunna 

fortsätta att leva sitt liv som tidigare oberoende av andra. Att ta sig fram och tillbaka till 

sjukhuset regelbundet kan för den äldre kvinnan vara besvärligt och kräva att det finns 

personer i kvinnans närhet som kan och vill ställa upp med sin hjälp. Många äldre vill inte 

vara till besvär och kan tycka att det blir för omständigt. Den äldre kvinnan kan uppleva att 

det är svårt att ta ställning till om det är värt att få en aggressiv behandling då den kan ha en 

negativ inverkan på hennes hälsa. Sinding, m.fl., (2005) menar vidare att äldre kvinnor som 

väljer bort allt för svåra behandlingsformer känner ett bristande stöd från sjukvården och att 

deras val att avstå från en behandling inte har blivit accepterat av sjukvårdspersonalen. 

Enligt Husain, Collins, Reed och Wyld (2007) är det viktigt att sjukvårdspersonal kan få den 

äldre kvinnan att bli mer delaktig i sin egen vård rörande beslut om behandlingsformer. Den 

äldre kvinnan tenderar att inte vara så aktiv i sitt informationssökande och kan då behöva 

stöd och ges ordentlig och viktig information (a a). 

Den äldre kvinnan känner ofta en stor tilltro till att sjukvården och framförallt doktorn vet 

vad som är bäst för henne. Hon kanske inte vågar ifrågasätta doktorns beslut trots att hon 

kan ha en egen åsikt om sin behandling. Enligt Husain m.fl., (2007) har äldre kvinnor ofta 

erfarenheter med sig sen tidigare av att vara i en patientroll. Kanske har kvinnan under sitt 

liv haft kontakt med sjukvården vid flertalet tillfällen och varit inlagd på sjukhus tidigare. Att 

komma i tät kontakt med sjukvården igen för en bröstcancerbehandling behöver då inte 

upplevas som dramatiskt och skrämmande. Husain, m.fl., (2007) menar ändå att äldre 

kvinnor kan uppleva en rädsla och oro inför hur deras kropp förändras efter ett kirurgiskt 

ingrepp. Brösten är starkt förknippad med kvinnlighet och att förlora sina bröst kan innebära 

att förlora en del av sin kvinnlighet. Detta är problematiskt för många äldre kvinnor och 

sänker ofta livskvaliteten speciellt hos dem som har en partner. En annan rädsla som äldre 

kvinnor ofta bär inom sig i samband med bröstcancern är rädslan för spridning av cancer till 

andra delar av kroppen och återfall (a a).  Kreling, Figueiredo, Sheppard och Mandelblatt 

(2006) menar att äldre kvinnor med bröstcancer ofta har personliga erfarenheter av att vara 

anhörig eller vän till någon som varit cancersjuk och ur det perspektivet sett hur 

cancerbehandling har påverkat den sjuke. Ofta kan sådana erfarenheter sträcka sig långt 

tillbaka i tiden då dåtidens cytostatika inte var så utvecklade som de är i dag. Enligt Kreling, 

m.fl., (2006) är det en negativ aspekt som kan påverka kvinnan i valet av behandlingsform. 
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2.3 Bröstcancerdrabbade kvinnors närstående 

Enligt Siegel, Gluhoski och Gorey (2008) kan oron för att ha blivit drabbad av bröstcancer 

också komma att involvera kvinnans familj. I de fall det finns barn i familjen kan de reagera 

med att inte ställa så många frågor och bli tysta för att inte oroa sina föräldrar och röra upp 

för mycket känslor. Barn har ett stort behov av adekvat och åldersanpassad information när 

en förälder blir svårt sjuk. De behöver få ställa frågor och kanske få ställa samma frågor flera 

gånger. Enligt Coyne och Borbasi (2006) kan kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos 

uppleva stress över det ökade ansvar som deras livspartner måste ta i familjen när de själv 

inte orkar. Marcus Lewis (2004) beskriver att när en kvinna får en bröstcancerdiagnos 

påverkar detta inte bara en enskild individ, hennes familj måste nu hantera att leva med 

cancern på sitt sätt. Äkta makar kan ha svårt att tolka varandras behov och det kan leda till 

slitningar och stress inom äktenskapet. Männen kan känna ett behov av att hålla uppe en 

fasad och vara den starka i familjen som står för det som är tryggt och stabilt vilket får till 

följd att mannen lägger sina egna känslor och sin oro åt sidan. Enligt Arman (2003) behöver 

kvinnan relationer med människor som kan inge hopp och som kan lyssna och bekräfta det 

lidande som kvinnan kan uppleva vid en bröstcancerdiagnos. Någon som kan tåla att höra 

om allt det ”svarta” och har en egen stabil grund att stå på. Enligt Marcus Lewis (2004) är 

adekvat information från vårdpersonal viktigt för att hantera cancern och närma sig ett 

tillfrisknande. Sjuksköterskan kan i dessa lägen bli en person som stöttar och ger familjen 

utrymme att få ställa frågor och ventilera känslor och funderingar med. 

2.4 Sjuksköterskans roll 

I arbetet som sjuksköterska finns vissa grundläggande krav att arbeta efter och alltid sträva 

efter. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) är dessa att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Dessa områden är 

sjuksköterskans ansvarsområden och bör alltid finnas med i omvårdnaden av patienten. 

Sjuksköterskans kunskapsområde ska vila på en vetenskaplig grund och en beprövad 

erfarenhet. Att arbeta evidensbaserat innebär enligt SBU (2012) att erbjuda en god vård som 

bygger på vetenskapliga fakta. Sjuksköterskan skapar tillsammans med patientens önskan 

och sitt vetenskapliga kunnande den bästa tänkbara vård för sin patient. I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det att sjuksköterskan 

ska ”I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vård och behandling”( s.11).  Detta ska ske på ett respektfullt och 

empatiskt sätt. Enligt Admi, Zohar och Rudner (2011) behövs det sjuksköterskor som vårdar 

utifrån ett humanistiskt perspektiv med känsla för den hela människan då det i dagens 

sjukvård ofta koncentreras på ekonomi och teknik som leder till en minskning av antalet 

personal. Personalen får en ökad arbetsbelastning och patienterna kan uppleva att det läggs 

alltmer tid på det medicinska och att helheten inte hinns med. Vidare menar de att kvinnor 

som drabbas av bröstcancer får mer att kämpa med än bara sjukdomen. Kvinnor beskriver en 

frustration och hjälplöshet i kontakten med sjukvården och dess byråkrati och att då ha en 

sjuksköterska med sig som kan förklara, lösa problem och sköta vissa kontakter är 

ovärderligt. Admi m.fl, (2011) menar att sjuksköterskorna fungerar som ett ankare för 
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kvinnan genom att finnas med i undersökningsrum och under information från läkare. Det 

kan hjälpa kvinnan att känna sig sedd som person och inte bara en kroppsdel eller ett 

personnummer. En viktig del i kvinnans tillfrisknande är också att sjuksköterskan förklarar 

läkarnas ofta svåra medicinska terminologi till en mer lättförståelig information vilket leder 

till att kvinnan känner sig mer delaktiga i sin egen vård och lättare kan ta beslut i sin fortsatta 

behandling. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Enligt Eriksson (2000) innebär vårdvetenskap en kunskap och förståelse för begreppen 

människa, hälsa, vårdandet och världen. Eriksson (2000) beskriver begreppet människan 

som en helhet av kropp, själ och ande som aldrig kan delas upp och skiljas från varandra. I 

vårdandet ska människan ses som unik med känslor, tankar, önskningar och möjligheter att 

kunna skapa sitt liv efter sina egna förutsättningar. Hälsa är ett tillstånd eller en process som 

kan ses som flytande mellan olika dimensioner och som inte är statiskt. Ohälsa kan ses som 

en motsats till att ha hälsa och däremellan kan människan befinna sig. Vårdandet sker 

mellan patient och vårdaren men kan också ske mellan förälder och barn. Oavsett hur den 

vårdande relationen ser ut så kan den beskrivas som en bekräftelse mellan människor och ett 

tecken på kärlek och omtanke för medmänniskan. Att vårda kan innebära att ge kraft till en 

människa så att denna kan läka i sin kropp, själ och ande. Begreppet världen kan beskrivas 

som patientens inre och yttre värld, det som människan har att förhålla sig till och uppleva 

genom sin kropp. Enligt Eriksson (2000) innebär det en sorg och ett lidande när en 

människa drabbas av en svår sjukdom. Tankar på att livet inte blev som det var önskat kan 

orsaka sorg och frustration. 

Eriksson (1994) har utvecklat en teori om lidande där hon beskriver lidandet som något 

människan inte kan undgå att uppleva i sitt liv då det tillhör mänskligheten likväl som 

kärleken också har en given plats i människors liv. När lidandet upplevs som outhärdligt 

behöver det lindras och lindring kan ges av den som vårdar men också av de människor som 

den lidande människan håller kär närmast sitt hjärta. Att känna medlidande är att uppfatta 

och förstå att en människa lider och när människan känner medlidande kan lindring ges. 

Lidandet kan lindras genom att värna om den lidande människans integritet och värdighet. 

Eriksson (1994) beskriver lidandet som ett döende där något går förlorat men att det också 

innebär att något nytt kan växa fram och utvecklas. Lidande kan finnas i olika sammanhang i 

människans liv och kan existera som sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Enligt 

Eriksson (1994) kan begreppet sjukdomslidande beskrivas som ett kroppsligt lidande som 

härrör till smärtor och obehag men kan också innebära ett själsligt lidande till följd av 

känslor av skam och förnedring som sjukdomen eller smärtan tillfogar människan. 

Vårdlidandet är ett lidande som den vårdade människan kan uppleva som patient i en 

vårdsituation. Det kan handla om en kränkning av patientens integritet och värdighet, 

maktspel från vårdaren eller utebliven vård. Livslidande kan förklaras som något som 

involverar hela människans värld och existens. Det kan handla om att hela livet förändras 

drastiskt på ett sätt som gör det outhärdligt att leva. Att drabbas av en sjukdom som leder till 
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döden eller att förlora en nära anhörig kan upplevas som ett livslidande. Lidandet är alltid en 

kamp och människan som drabbas vill ha svar på frågan varför? Människan kan känna det 

goda lidande likväl som det onda lidandet. Det goda lidandet innebär att det i slutänden kan 

komma en mening ur lidandet som ger människan en ny livserfarenhet. Det onda lidandet 

kan inte föra något gott med sig till den som lider. Den goda och den onda lusten är också 

dimensioner där människan kan röra sig i sitt lidande. Den goda lusten innebär något 

livsbejakande medan det i den onda lusten är destruktiva krafter som tar sitt uttryck. Om 

frågan varför ska kunna få någon mening och kanske ett svar är det beroende på vart 

någonstans i lidandekampen människan befinner sig men också hennes inställning till livet 

och viljan till att se det som är positivt. Att välja att kämpa för sitt liv kan ses som att 

människan försonas med sitt lidande och endast då kan människan sträva mot helhet. 

3 PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en sjukdom som kan ta flera år att utveckla och det är den vanligaste formen 

av cancer hos kvinnor. De flesta fall av bröstcancer drabbar kvinnor från 60 årsåldern och 

uppåt men ca 5 % av kvinnorna är under 40 år. För den äldre kvinnan kan en 

bröstcancerbehandling påverkas av hur hennes hälsa i övrigt ser ut, ju äldre kvinnan är desto 

troligare är det att hon även är drabbad av andra sjukdomar. En vacklande hälsa kan vara 

avgörande för vilken typ av behandling kvinnan väljer. Att få en bröstcancerdiagnos och 

genomgå behandling för bröstcancer är en livsomvälvande och mycket påfrestande tid för 

den drabbade kvinnan. Många områden i kvinnans liv påverkas när hon blivit sjuk och 

genomgår behandling för bröstcancer. Kroppen förändras och kvinnligheten påverkas i 

samband med kirurgi, cytostatika, strålning och andra läkemedel.  Den unga kvinnan har ett 

annat fokus i sitt liv och det är kanske en helt annan upplevelse som den yngre kvinnan står 

inför när hon påbörjar sin behandling mot bröstcancern. Som sjuksköterska kommer det att 

behövas en förståelse för de upplevelser som den bröstcancerdrabbade kvinnan genomgår för 

att kunna lindra hennes lidande. 

4 SYFTE 

Syftet är att belysa yngre kvinnors upplevelser under pågående bröstcancerbehandling. 



 

7 

 

5 METOD 

Metoden som valts är en litteraturstudie vilket enligt Friberg (2006) innebär att ny kunskap 

hämtas från redan skrivet material så som vetenskapliga artiklar eller självbiografiska böcker. 

Kvalitativ forskning inom området omvårdnad med ett vårdvetenskapligt perspektiv syftar 

till att beskriva människors upplevelser eller känslor som kan uppstå vid en speciell händelse. 

En litteraturstudie med en kvalitativ ansats innebär att en djupare förståelse för ett valt 

problem skapas. Då syftet med examensarbetet är att beskriva upplevelser vid 

bröstcancerbehandling är självbiografisk litteratur en viktig kunskapskälla som kan beskriva 

hur kvinnor upplever sin behandling 

 

5.1 Datainsamling och urval 

En sökning av litteratur gjordes på Mälardalen högskolas biblioteksdatabas med sökorden 

”bröstcancer” och ”biografi” utan några resultat. En sökning gjordes då på Västmanlands 

sjukhus i Västerås egna biblioteksdatabas. Sökorden ”bröstcancer ”och ”biografi” i 

fritextfältet gav 12 träffar. (Se bioagrafisökning i bilaga). Böckernas sammanfattning och 

innehållsförteckning lästes igenom för att se om innehållet kunde passa syftet. 

Inklusionskriterierna var att biografierna inte fick vara äldre än 10 år och författarna skulle 

själv ha skrivit dem. Biografierna skulle vara skrivna på svenska och författarna skulle vara 

bosatta i Sverige under pågående behandling. Den unga kvinnans perspektiv var också 

centralt när biografierna valdes ut. Biografiförfattarna hade en ålder av 39 - 46 år och de 

levde i en familj med barn i varierande ålder mellan 7-16 år som bodde hemma. De biografier 

som exkluderades var äldre än 10 år. En bok valdes bort för att den var skriven av annan 

författare än kvinnan själv. Fyra självbiografiska böcker valdes ut då de uppfyllde kriterierna 

på lämpligt material för kommande analys. 

5.2 Presentation av insamlad data 

Andersson (2004). När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? Annelie är 39 år 

och lever tillsammans med sin make Kjell och deras nio åriga son Viktor när hon en dag 

upptäcker att det inte känns bra i ena bröstet. Det är ömt och hon kan känna en hård och 

ganska stor knöl. Vid en mammografiundersökning visar det sig vara en stor tumör. Anneli 

skriver öppenhjärtigt om upplevelsen av att få diagnosen bröstcancer. Hon beskriver hur hon 

och hela hennes familj tar sig igenom dagar med ångest, cellgifter och väntan på röntgensvar. 

Annelie tar sig igenom många behandlingar men bröstcancern återkommer och hon får 

diagnosen kronisk bröstcancer. 

Målevik (2011). Cancer som resesällskap: min uppmuntran till dig. I den här boken berättar 

Maggie om sin resa med bröstcancern som sällskap. Hon drabbas av bröstcancer 2009 då 

hon är 46 år gammal. Maggie lever tillsammans med sin make Patrik och sin ena tonårsson 



 

8 

 

David. Maggie berättar om sin sjukdom från den första misstanken till sista behandlingen 

och tiden efter behandlingen. Maggie är en levnadsglad kvinna som är mycket positiv i sin 

inställning till livet och för henne är den positiva inställningen en överlevnadsstrategi.  Hon 

berättar om hur viktigt det är att ha sin familj och vänner runtomkring sig som stöttar genom 

de svåraste stunderna. 

Nyberg (2008). När livet rämnar. Eva är 43 år och lever tillsammans med sina två söner elva 

och femton år. Hon är utbildad fritidspedagog och har precis kommit in på en 

forskarutbildning i pedagogik när hon får beskedet om sin bröstcancer. Tre år senare får hon 

bröstcancer återigen. I boken berättar Eva om sin förtvivlan och om känslan av orättvisa då 

hon drabbas två gånger men också om en livsresa då cancern tvingar henne att ta itu med sin 

traumatiska barndom som ibland var fylld med skräck och fasa då pappan var alkoholist och 

mamman inte förmådde att bryta sig loss. 

Palmcrantz (2011). Bröstresan. I den här boken berättar Ulrika som är 46 år om när hon 

under en rutinundersökning fick reda på att hon drabbats av bröstcancer. Hon skriver i 

dagboksformat om livet och familjens strävan att få allt att bli som vanligt igen. Hon lever 

tillsammans med sin make Peter och deras tre barn varav den yngsta är sju och de andra två i 

yngre tonåren. Ulrika jobbar som journalist på tidningen ”Allt om trädgård”. Hon berättar 

om hur alla de vardagliga bestyren: jobb, hämta barn, hjälpa till med läxor och laga mat byts 

ut mot dagliga turer till lasarettet för undersökningar och behandlingar. Under sjukdomens 

gång och bearbetningen av denna så berättar hon om hur sorgen och saknaden efter sin döda 

pappa tar stor plats i hennes liv. 

5.3 Dataanalys 

För att få fram ny kunskap inom det valda området måste ett urval av data samlas in och 

analyseras enligt en modell. Till analysfasen har Graneheim och Lundmans (2004) modell 

för kvalitativ innehållsanalys använts. Modellen innebär att under fem steg plocka sönder de 

valda texterna för att sedan sätta ihop dem till en ny helhet med nya kunskaper. Texterna 

analyseras på en manifest nivå vilket innebär ett textnära förhållningssätt. Texten bör läsas 

upprepade gånger för att en förståelse för helheten ska kunna skapas. Därefter ska 

meningsbärande enheter som svarar på syftet plockas ut och kortas ner med bibehållen kärna 

för att lättare kunna hanteras, en så kallad kondensering. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ska de kondenserade meningsbärande enheterna förkortas ytterligare och bilda koder 

som leder vidare till underkategorier och kategorier. Författarna till examensarbetet valde att 

dela upp det fyra valda biografierna mellan varandra. De lästes igenom två gånger för att en 

helhet skulle kunna ses därefter bytte författarna till examensarbetet biografier med varandra 

och proceduren upprepades. Sedan lästes biografierna igenom tillsammans och då med 

examensarbetets syfte i tanken för att viktiga meningar eller ord fraser skulle kunna skiljas ut 

från övrig text, så kallade meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna skrevs 

ned på femton A 4 ark. Därefter kondenserades de vilket betyder att de kortades ner så att de 

blev lättare att hantera. Därefter kodades de efter innehåll. Kodning görs för att likheter och 

skillnader ska kunna urskiljas. Koderna sammanställdes till sju underkategorier och ledde 
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vidare fram till tre kategorier.( Se exempel i tabell 1 nedan). Enligt Friberg (2006) är det 

viktigt att i resultatet använda citat då det understryker och visar den verkliga kärnan i 

texten. I examensarbetets resultat del har viss text ur självbiografierna citerats för att ge en 

större förståelse och mer djup till resultatet. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 
 
 
 

”Cellgift. Det låter 
hemskt. Ett gift 
som sprutas in i 
kroppen och 
påverkar alla 
celler, även de 
friska. Alla 
biverkningar, 
illamåendet – 
man kanske 
kommer att 
känna sig mer 
död än levande” 
(Nyberg, 2008, s. 
49).  

Cellgift. Ett 
hemskt gift. 
Påverkar alla 
celler. Kommer 
jag känna mig 
död eller levande. 

Cellgifterna 
skrämmer mig. 

Rädd för 
behandling. 

Rädsla. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5.4 Etiska aspekter 

Enligt Codex (2011) ska hela forskningsprocessen kunna visas helt öppet och inget får döljas 

då en upprepning av studien ska kunna utföras. Det som framkommer i resultatet får inte 

förvrängas för att passa syftet till studien. Enligt Jacobsen (2007) är det varje forskares 

skyldighet att se till att de personer som ingår i studien har blivit korrekt återgivna och att 

deras privatliv har respekterats. I forskning där människor medverkar finns en skyldighet 

hos forskaren att få ett medgivande av de personer som medverkar i studien. Då detta 

examensarbete är en litteraturstudie där författarna till böckerna själva har valt att publicera 

sina böcker har ett sådant medgivande ej införskaffats av författarna till detta 

examensarbete. Författarna till examensarbetet har ansvarat för att det som skrivits inte är 

förvanskat, plagierat eller har ett innehåll som kan anses som kränkande eller stötande. 

Enligt Jacobsen (2007) är visad hänsyn till biografiförfattarna viktigt då det är deras 
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verklighet som beskrivs och inget annat. I analysarbetet har författarna till examensarbetet 

hållit sig textnära för att innehållets kärna ska behållas. 

6 RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier och sju underkategorier (se tabell 2 nedan). Dessa 

kommer att redovisas i löpande text tillsammans med citat ur böckerna. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 
Rädsla 

Förlorad trygghet 
Rädsla för behandling 
Rädsla att dö 

 
Förändringar 

 
Kroppen är inte längre jag 
Att se det positiva 

 
Stöd 

 
Stödet från familj och vänner 
Stödet från vårdpersonal 

 

6.1 Rädsla 

Kvinnorna upplevde att tryggheten försvann och att livet svek dem när de drabbades av 

bröstcancer. I och med att bröstcancern gjort intrång i deras liv blev inget längre sig likt. 

Nyberg (2008) och Palmcrantz (2011)  upplevde att deras förändrade livssituation medförde 

känslor som de inte riktigt hade räknat med. Det handlade om gamla traumatiska 

barndomsminnen som väcktes till liv och sorgen efter en förlorad pappa. Alla fyra kvinnorna 

hade funderingar på vad som hade gjort att just de hade drabbats av bröstcancer och om de 

hade kunnat göra något annorlunda för att skydda sig. Påfrestande cellgiftsbehandlingar och 

känslomässigt kaos medförde att kvinnorna blev slitna både kroppsligt och själsligt och med 

det följde även känslor av ångest, sorg och rädsla. Bröstcancern innebar ett hot som skulle 

kunna utplåna allt de hade kärt. De funderade mycket på sin egen dödlighet och vilka 

konsekvenser det skulle innebära för familjen om de skulle dö ifrån den. 

6.1.1 Förlorad trygghet 

Alla kvinnorna upplevde en rädsla och otrygghet under deras behandlingstid. Rädslan 

handlade ofta om att de tappade kontrollen över sina liv och inte visste hur framtiden skulle 

bli. Nyberg (2008) beskrev känslan av förlorad kontroll. ”I den här sjukdomen är det lätt att 

tappa greppet om verkligheten, att tappa taget om livet för att allt är utanför ens kontroll. 
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Man är ju van att ha koll på allt, fixa allt och när det plötsligt inte går längre blir man så 

liten och rädd” (s. 53).  

Andersson (2004) beskrev hur svårt det var att ta till sig att hon faktiskt led av en dödlig 

sjukdom. Ilska, sorg och kaos var återkommande känslor som hon tampades med. ”Ångesten 

växte och tårarna trillade sakta ner på kinderna. Varför, varför? Varför just jag? Många 

gånger har jag ställt mig den frågan. Jag som alltid älskat livet”( 24).  Kvinnorna kände att 

det var svårt att acceptera att just de hade blivit sjuka samtidigt som de senare förstod att de 

själva likväl som någon annan kunde drabbas av bröstcancer. De ställde sig ofta frågan 

varför just jag? De kunde förebrå sig själva och känna skuld för att de inte levt tillräckligt 

hälsosamt eller att de kanske hade stressat sig genom livet och att stressen hade gett dem 

bröstcancer. De beskrev att de aldrig hade rökt, alltid ätit nyttigt och motionerat lagom men 

att det kanske inte hade varit bra nog. 

Kvinnorna upplevde att det var påfrestande att leva i ovisshet om hur utgången efter 

behandlingen skulle bli. Att inte veta om cancern skulle kunna botas var svåra tankar som tog 

mycket energi. Att leva med cancern kändes som att leva nära döden och en känsla av att allt 

kunde ta slut när som helst. Nyberg (2008) beskrev en känsla av att livet kändes overkligt. 

”Det är mycket overkligt att befinna sig i den här situationen. Jag har ju aldrig varit sjuk 

och nu small det till med besked” (s. 23). Avsaknaden av trygghet ledde till att kvinnorna ofta 

upplevde sig ångestfyllda. Tankar på deras egen dödlighet var ständigt närvarande. 

Palmcrantz (2011) beskrev en av sina svåra stunder av ångest. ”Från en vanlig 

mammografiundersökning som man knappt tycker att man har tid med, till att sitta här i 

vit sjukhusrock och gråta och känna döden flåsa i nacken” (s. 37). I en tid när livet krisade 

så tampades Palmcrantz (2011) med sorgen efter sin döda pappa som hade dött i leukemi ett 

år tidigare. Hennes syster hade också hon gått igenom bröstcancer och var nu återhämtad. 

Palmcrantz (2011) resonerade med sig själv om det verkligen kunde vara rimligt att en 

människa skulle behöva vara med om så mycket elände i sitt liv. Borde inte hon ha fått sin 

dos av olycka i och med att pappan dött, systern hade varit sjuk i bröstcancer och hennes 

mamma börjat bli dement? ”Min dos av olycka är fylld. Min pappa har ju dött! Och min 

syster har haft cancer” (s. 11).  Palmcrantz (2011) beskrev att hon under hela sin 

behandlingstid tänkte mycket på sin pappa och önskade att hon hade kunnat få hans stöd.  

 

Nyberg (2008) beskrev hur minnesbilder från hennes barndom började pocka på 

uppmärksamheten när hon blev sjuk. Det var inga glada minnen utan sådant som var djupt 

begravt inom henne och som sedan länge var undanstoppat för att inte tas fram igen. 

”Det nya som händer mig den här gången är att det ploppar upp en massa ur det förgångna, 

saker från min barndom och uppväxt. Jag pratar med min bror och vi diskuterar sådant 

som flimrat förbi då och då i tankarna som vi aldrig nämnt för någon och som vi varit 

osäkra på om det egentligen hänt. Men nu får vi bekräftelse av varann på våra 

minnesbilder, och det är tunga saker, sådant som inte barn ska behöva gå igenom” (s. 50). 
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6.1.2 Rädsla för behandling 

Alla kvinnorna kände oro och en rädsla inför och under tiden de fick behandling för 

bröstcancern. De visste ungefär vad de hade att vänta sig biverkningsmässigt. Att få cellgifter 

var den behandling som alla fyra kvinnorna kände mest rädsla inför. Nyberg, (2008) beskrev 

sin rädsla inför cellgiftsbehandlingen så här. ”Cellgift. Det låter hemskt. Ett gift som sprutas 

in i kroppen och påverkar alla celler, även de friska. Alla biverkningar, illamåendet – man 

kanske kommer att känna sig mer död än levande, en del mår ju uruselt under tiden” (s. 

49).  

Alla kvinnorna beskrev den paradoxala känslan av att låta cellgifterna rinna in i deras 

blodbana. Ett gift som de visste skulle få dem att känna sig riktigt sjuka. Målevik (2011) 

berättar om sina känslor inför cellgiftsbehandlingen. ”Nu ska jag förgifta min kropp, ja varje 

liten cell, många gånger om... inte schysst! Även de friska kommer att få visa vad de går 

för” (Målevik, 2011, (s.25). På uppmaning från sjuksköterskan så fick kvinnorna rådet att inte 

tänka på cellgifterna som ett gift som skulle förgifta deras kroppar utan ett läkemedel som 

skulle göra dem friska. Något som alla kvinnor upplevde under behandlingen var illamående 

i mer eller mindre uttalad form. Att inte kunna äta gjorde att de kände sig svaga och 

orkeslösa, och trots att de fick läkemedel mot illamåendet hjälpte det inte alltid. De 

uppskattade de dagar som de kunde äta och unna sig god mat med ett glas vin. Att uppleva 

att kroppen bryts ned av behandlingen är en motstridig känsla. Det är logiskt att känna en 

förbättring av en behandling, men bröstcancerbehandling och då oftast cellgifter gör att 

kroppen känns sjukare än innan. Palmcrantz (2011) beskriver upplevelsen. 

”Nästa dag kommer bakslaget. Det börjar värka i skelettet. Ryggraden ilar, benen värker, 

jag kan inte ligga still. Tungan svullnar och blir alldeles vit och konstig. Efter ytterligare 

någon dag känner jag att jag fått urinvägsinfektion också” (s. 103) 

6.1.3 Rädsla för att dö 

Gemensamt för de fyra kvinnorna var rädslan och skräcken att dö ifrån sin familj och främst 

då deras älskade barn. Tanken på att lämna dem moderlösa och inte få vara med under deras 

uppväxt var en smärtsam upplevelse. Andersson (2004) beskrev sina tankar på döden och 

hur orättvist det var att hennes son skulle behöva genomlida en sådan stor sorg som det 

innebär att förlora en förälder.  

”Vad ska jag säga till honom? Hur ska jag tala om för honom att jag kanske snart ska dö? 

Han mitt enda barn, mitt allt, min livslåga, min solstråle. Min underbare, kloke, 

humoristiske pojke. Han kunde väl förskonas från detta” (s. 12). 

Hon berättade om sin önskan om att få vara en trygg och frisk mamma som skulle få finnas 

som ett stöd vid sin sons sida under hans uppväxt. Att inte veta om det skulle bli så var 

smärtsamt. Alla kvinnorna försökte skona sina barn genom att visa upp en fasad och inte 

gråta inför dem men de hade alla för avsikt att vara ärliga och inte undanhålla något från 

dem. Kvinnorna var öppna med att berätta för sina barn att de hade bröstcancer och 

förklarade för dem vad som skulle hända. Kvinnorna led när de såg sina barns oro och 

upplevde det som smärtsamt att inte kunna göra något för att stilla deras oro mer än att prata 
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med dem. Det var inte bara kvinnorna själva som var rädda för att lämna sin familj, männen 

och barnen hade en lika stor oro inom sig att mamman skulle dö ifrån dem. Andersson 

(2004) beskrev hur hon uppfattade sin makes oro. ”Jag visste att han mådde mycket dåligt, 

kanske värre än jag. Många gånger tror jag det är svårare att stå vid sidan av” (s. 27).  

Palmcrantz (2011) berättade om ett samtal hon hade med sin yngsta son som kom till insikt 

om att hans mamma var svårt sjuk. ”Tänk om du har cancer mamma, ska du dö då? Hur 

kan han som bara är sju år, koppla ihop cancer med död? Vad vet han egentligen? Har de 

pratat om cancer i skolan?” (s. 18). Hur skulle hon kunna lindra när han var orolig då det 

inte fanns några garantier att ge. Situationer där barnen ställde frågor om mamman skulle dö 

framkallade ångest och sorg hos kvinnorna. 

 

6.2 Förändringar 

Då kvinnorna fick sin behandling för bröstcancern påverkades deras kvinnlighet och 

självkänsla negativt. Alla fyra kvinnor opererade bort ett eller båda brösten och det faktum 

att de aldrig mer skulle känna sig hel med två bröst orsakade sorg och besvikelse. Cellgifterna 

gjorde att håret lossnade och en oro inför det faktum att komma i klimakteriet förkom hos 

alla fyra kvinnor. Behandlingarna innebar en ökad trötthet och de mådde ofta illa. Tröttheten 

hade en påtaglig inverkan på deras välmående och i deras liv. 

 

6.2.1 Kroppen är inte längre jag 

Behandlingen för bröstcancern förde med sig att kvinnornas känslor för sina kroppar 

påverkades negativt. Att operera bort ett bröst upplevdes ångestfyllt och förde också med sig 

sorg över att förlora en del av sig själv. Inför operationen beskrev Palmcrantz (2011) hur hon 

våndades och upplevde att hon skulle bli stympad. 

 ”Men däremot så var det större än man trott i bröstet... så man måste ta bort hela bröstet. 

Tumörområdet var 6-7 cm långt. Det blir så där tyst och dånande i huvudet igen. 6-7 

centimeter, det låter ju groteskt! Och jag ska stympas!” (s. 51). 

Palmcrantz (2011) beskrev också sin sorg över att förlora bröstet som hon ammat sina barn 

med och kopplade ihop sina bröst med många fina minnen. Samtidigt upplevde hon känslor 

av hat då det var i brösten det sjuka fanns. Hon upplevde att hon inte längre kände sina bröst 

och att hon hade förlorat rätten till dem då sjukvårdspersonalen ville klämma och känna på 

dem. Målevik (2011) Beskrev sina tankar och känslor inför det faktum att ett bröst skulle 

opereras bort. 

”Visst kan jag bli ledsen då jag tänker på att mina bröst inte kommer att se ut som tidigare 

någonsin mera. Visst är jag rädd att det ska påverka min känsla som kvinna. Jag har 

många funderingar om hur jag kommer att se ut, hur min man kommer att reagera mm” (s. 

11). 
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Hos alla fyra kvinnor visade det sig att sorgen av det förlorade bröstet var värst innan 

operationen. När bröstet väl var borta kom ett sorts lugn över att tumören faktiskt var 

avlägsnad och att de var på rätt väg mot ett tillfriskande så småningom. Alla fyra kvinnorna 

blev behandlade med cellgifter och med det följde hårförlust. Att tappa sitt hår upplevdes 

som skrämmande och innebar att kvinnorna förlorade en stor del av sin kvinnlighet. Nyberg 

(2008) beskrev känslan hon hade inför det faktum att hon skulle förlora sitt bröst och sitt hår 

”Så overkligt att stå och titta på sin flintskalliga spegelbild, så sjuk man kommer att känna 

sig. Brösten och håret, kvinnligheten, kränkningen av den.” (s. 49). 

Nyberg (2008) upplevde att hon blev kränkt och att hon inte hade någon kontroll över sitt liv. 

Det var sjukdomen som styrde och hon förlorade rätten till sin kropp. Ingen av kvinnorna 

hade på naturlig väg kommit till klimakteriet innan behandlingen startade. De hamnade dock 

där allihop och för alla kvinnorna innebar detta en sorg. Palmcrantz (2011) beskrev hur hon 

resonerade när hon förstått att cellgifterna skulle slå ut hennes kropp så att klimakteriet var 

ett faktum. Hon ansåg att kroppen inte var redo och att det kändes fel att pressa den. 

”Jag hade mens alldeles nyss, var det min sista gång? Sista gången med lite svullna ömma 

bröst, några jobbiga dagar och sedan lättnaden när det är över för den här gången? Gillar 

inte att skynda på kroppen så här, herregud, alldeles nyss satt jag ju och ammade Leo 

dagarna i ända!” (s. 76) 

6.2.2 Positiva tankar hjälper 

Trots att bröstcancern innebar så mycket smärta och känslomässigt kaos infann sig en 

beslutsamhet hos de fyra kvinnorna. Att de förlorat både bröst och hår var vid det här laget 

inte viktigt längre. Det som spelade roll var att överleva och att ge cancern en omgång som 

den sent skulle glömma. För att kunna göra det behövdes många positiva tankar och en 

framtidstro. Andersson beskrev hur hon resonerade. ”För utan denna sjukdom med allt vad 

det innebär av skräck, ångest, tårar och tankar på liv och död kan man inte uppbringa en 

sådan glädje över att bara få finnas till” (s. 70). Att få finnas till var det viktiga, resten fick 

komma i andra hand. Palmcrantz (2011) beskrev hur hon tänkte när hon kom till insikt om 

att livet var det viktigaste och att inga alternativ var tänkbara. 

”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. Inget annat. Det finns absolut inget 

alternativ. Jag ska leva! Om det så måste vara utan vare sig bröst eller hår” (s. 60) 

Målevik (2011) var redan från början inställd på att tänka positivt. Hon resonerade som så att 

det var det enda och bästa sättet att hantera sjukdomen. Hon kunde se något positivt i nästan 

allt som skedde. Hon hade också sina svåra stunder men positiviteten genomsyrade hela 

hennes person. Målevik (2011) berättade om när hon började tappa sitt hår och hur hon 

peppade sig själv med positivitet.  

”Mera positiva saker med att ha lite hår på huvudet. Tänk vad smidigt det är. Går åt 

minimalt med schampo, jag som nyligen köpt en jättestor flaska med dyrt schampo för just 

färgat hår! En annan fördel är att det torkar snabbt efter duschen, inga dyra räkningar hos 

frisören. Superbra!” (s. 29). 
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Nyberg (2008) berättade om hur även de små sakerna i livet kunde bli en källa till glädje och 

livslust.  ”Jag går här i parken, mitt hjärta sjunger och jag lever, jag får vara kvar här i 

livet. Idag är det vår!” (s. 86). 

6.3 Stöd 

Alla fyra kvinnorna upplevde att de hade ett bra stöd från sina familjer, vänner och kollegor. 

Stödet var en förutsättning för att orka igenom det som var svårt och tungt. Kvinnorna 

upplevde också att stödet de fick från sjukvården var till stor hjälp för dem för att tackla 

svårigheter. 

6.3.1 Stödet från familj och vänner 

Familjen var en stöttepelare för kvinnorna och hjälpte dem att orka. De fanns där vad som än 

hände. Visserligen så hade männen och barnen sin egen oro att tampas med men de fanns 

alltid där och stöttade i svåra stunder. Målevik (2011) berättar om när hon och maken Patrik 

reste bort tillsammans efter operationen för att samla krafter och hitta ny energi inför 

cellgiftsbehandlingen. ”Vi är tillsammans och får tid att prata ostört, vända och vrida på 

visioner framåt, planera och bara vara i varandras sällskap. Skratta och gråta! Gråta och 

skratta igen! Tack min älskade Patrik för detta suveräna initiativ!” (s. 15). I en stund av 

kaos och sorg var det viktigt att få vara tillsammans med de som betydde mest och kunde ge 

trygghet. Andersson (2004) beskrev att det största stödet och den viktigaste anledningen till 

att hon orkade ta sig igenom behandlingen var att hennes familj och främst då sonen fanns 

där för henne i den svåra situationen hon befann sig i. ” Det viktigaste i mitt liv är min 

familj, föräldrar och syskon. De är basen och grunden för att över huvud taget orka” (s. 76). 

Maken Kjell var för henne den klippa som hon kunde luta sig mot när allt kändes svårt och 

hon beundrade honom för det han gjorde för henne.  

”Detta fick mig att återigen inse vidden av Kjells heroiska insats. Inte nog med att han fanns 

för mig 24 timmar om dygnet. Han får leva med en kvinna som inte längre är kvinnlig utan 

lätt skulle platsa i det ryska kulstötarlaget” (s. 51).   

Andersson (2004) berättade att det hjälpte henne mycket att få prata av sig all ångest med 

sin familj och att de alltid fanns där för henne. Hon berättade också att hennes föräldrar 

ställde upp och var ett otroligt stöd för både henne, maken och sonen. Nyberg (2008) levde 

ensam med sina två söner och beskrev att hon upplevde det som svårt att inte ha någon vid 

sin sida att dela sitt liv med. Längtan efter kärlek blev påtaglig i hennes liv under 

sjukdomstiden. Hon beskrev att hon fick sitt stöd av sin mamma med sambo och sin bror 

med familj. ”Mamma och Reine var uppe nästan en vecka vid operationen och tog hand om 

barnen och allt det praktiska. Skönt att få släppa det!” (s. 23). Förutom kvinnornas familjer 

var vännerna ett stort och betydelsefullt stöd. Med vännerna kunde de ventilera händelser 

och upplevelser och de kunde vara med som stöd vid behandlingar.  Målevik (2011) beskrev 

hur tacksam hon kände sig över stödet som hon fick från alla sina vänner och bekanta och 

som uppmuntrade henne att fortsätta kämpa och inte ge upp kampen. ”Vad många vänner 

jag har! Så många som faktiskt bryr sig om mig” (s. 25). Palmcrantz (2011) beskrev en 
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händelse på sitt arbete och mötet med kollegorna. ”Kia gav mig en liten kram innan hon gick 

hem, Magnus en klapp över ryggen när han gick förbi mig. Pernilla också, en kram. Marit 

sa då önskar vi dig lycka till. Det kändes ödesdigert på något vis” (s. 56). Kollegorna ville väl 

och ville ställa upp för sin sjuka arbetskamrat samtidigt som det blev en påminnelse för 

Palmcrantz (2011) om att inget var som vanligt. Andersson (2004) beskrev att hon under sin 

sjukdomstid fick många nya vänner och kontakter med människor som också de befann sig i 

liknande situationer. Att ha vänner som också de gick igenom en bröstcancerbehandling 

innebar känslan av att ha en syster i nöden, någon att prata med som förstod vad de verkligen 

gick igenom. Någon som kunde ge tröst, hopp och kämpaglöd. 

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

män och kvinnor. Underbara människor med massor av kämpaglöd, värme och framförallt 

massor av livsglädje. Det ger så otroligt mycket att få ventilera känslor med likasinnade” (s. 

79). 

6.3.2 Stödet från vårdpersonal 

Stödet från sjukvården upplevdes som värdefull för alla de fyra kvinnorna och de upplevde 

att de var nöjda med den vård de fick. Empatiska och förstående sjuksköterskor och läkare 

fick den ofta känslomässigt utsatta kvinnan att känna sig väl omhändertagen. Palmcrantz 

(2011) berättade att hon kände sig trygg med den snälla kirurgen. Hennes snällhet och 

omtänksamhet kändes lugnande. ”Kirurgen Amelia kommer. Hon är så ung, och ser så snäll 

ut. Hon känns varm och mänsklig mitt i allt det här sterila och kalla” (s. 36). 

Kvinnorna upplevde vid många tillfällen en ångest under sin sjukdomstid som kunde 

beskrivas som en dödsångest. Sjukvårdspersonalen kunde i det läget inge hopp och en 

framtidstro genom att tala om för kvinnorna att bröstcancern inte innebar en dödsdom vilket 

ledde till att kvinnorna kunde slappna av något. Andersson (2004) upplevde att personalen 

gav henne hoppet åter i en stund då hon som mest behövde det. Det var en stund av 

förtvivlan och sorg. ”Annelie, vi är här för att göra dig frisk igen, det är vårt mål och vi ska 

göra allt för att försöka. Det vänliga ansiktet log mot mig och jag kände mig stärkt och 

tacksam” (s. 19). Andersson (2004) kände att hon blev sedd och lyssnad till. Personalen på 

sjukhuset fanns där för henne och skulle hjälpa henne på allra bästa sätt för att överleva. 

Palmcrantz (2011) beskrev att det var väldigt viktigt för henne att få behålla sitt hår så länge 

som möjligt och hon stred för att få använda en ”ismössa” vid cellgiftsbehandlingen som 

användes för att skona hårrötterna. Hennes läkare stödde henne i hennes önskemål och såg 

till att hon fick sin önskan uppfylld. ”De säger att jag skulle kunna ha cancerceller i nacken 

eller hårbotten, men jag tycker att det låter lite orimligt? Jo det låter faktiskt lite orimligt. 

Om du vill använda ismössa, så gör det.” (s.71). 

Palmcrantz (2011) blev sedd och fick stöd i sitt beslut att försöka rädda sitt hår. Kuratorn på 

sjukhuset hade också en viktig funktion i kvinnornas liv under deras sjukdom. Bröstcancern 

innebar för Nyberg (2008) att hon fick stöd och hjälp att bearbeta sådant som hon inte kunde 

prata med sina anhöriga om. 
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”Kuratorn efter lunch för ett andra samtal. Hade inte planerat något men det blev jättebra 

och det kändes som något lättat efteråt. Hon är väldigt bra, det känns helt okej att bara 

vräka ur sig och hon lyckas skjuta in bra saker. Det känns snarare som ett positivt 

jämbördigt och utvecklande samtal än som en expert - patientträff.” (s. 71). 

Nyberg (2008) fick ett stort stöd i kuratorn som hjälpte henna att reda ut och gå till botten 

med sina traumatiska barndomsminnen. När hon fick bröstcancer hände något med henne 

inombords. Själsliga sår blev blottade för hennes medvetande och hon kunde där och då 

börja bearbeta hemska minnen. 

6.4 Resultatsammanfattning 

I kategorin rädsla framkom det att kvinnorna upplevde en förlorad trygghet under sin 

sjukdoms och behandlingstid. Kvinnorna hade inte längre kontroll över sina liv och sin hälsa 

och detta förde med sig känslor av ångest, kaos, oro, ilska och sorg. Kvinnorna upplevde 

rädsla inför cellgiftsbehandlingen samtidigt som de visste att det starka giftet skulle hjälpa 

dem att bli friska. Tankar på döden var ofta närvarande vilket stal mycket energi från 

kvinnorna. De kände rädsla och upplevde ångest när de tänkte på att dö ifrån sina barn och 

lämna dem moderlösa. 

I kategorin förändringar framkom det att kvinnorna upplevde att bröstcancerbehandlingen 

påverkade deras självkänsla på ett negativt sätt. Kroppen förändrades av cellgifterna och att 

operera bort brösten och tappa allt hår upplevdes som ångestfyllt och sorgligt. Kvinnorna 

upplevde en påtaglig trötthet som inverkade negativt på deras välmående.  I kategorin 

framkom det även att kvinnorna efter ett tag kunde känna en beslutsamhet att vinna över 

cancern. De upplevde en positivitet inför framtiden och det viktigaste var att få leva. Fokus 

låg inte längre på sorgen av förlorade bröst och hår. Det var livet som var viktigast. 

I kategorin stöd framkom det att stödet kvinnorna fick från sina familjer och vänner betydde 

mycket för deras tillfrisknande. Familjen och vännerna stod för trygghet när livet i övrigt var 

kaos och upp och ner vänt. Hos sina familjer och vänner kunde kvinnorna tanka ny energi 

och prata av sig sin ångest. Stödet från vårdpersonal var en viktig del i att hantera och 

bearbeta de svåra känslor som kvinnorna upplevde i samband med bröstcancerbehandlingen 

på sjukhuset. Vårdpersonalen såg till att kvinnorna kände sig sedda och lyssnade till och 

kvinnorna kunde tala med vårdpersonalen om sådant de inte kunde ta upp med familj och 

vänner. 
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7 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet reflekteras och diskuteras metoden och resultatet av analysen mot 

bakgrunden. Det etiska perspektivet kommer också att diskuteras. Här kommer också förslag 

till vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Till detta examensarbete har en litteraturstudie med analys av självbiografiska böcker valts. 

Anledningen till valet var att en djupare förståelse för problemet eftersöktes. I 

självbiografiska böcker skriver författaren själv i egen person om sitt liv och sina egna 

upplevelser. Att använda sig av självbiografier är således ett sätt att komma så nära den 

primära källan som möjligt och få en sådan personlig beskrivning av personens upplevelse 

som det bara går. I analysen av självbiografiska böcker kan en längre tidsperiod undersökas 

då en bok kan behandla en lång period i författarens liv medan en intervju görs i ögonblicket. 

Det kan tänkas att resultatet hade sett annorlunda ut om en intervjustudie hade varit aktuell. 

Om en självbiografisk bok är skriven i efterhand när handlingens kärna är överspelad kan 

resultatet bli annorlunda än om boken är skriven undertiden den aktuella händelsen pågår. 

Med detta menas att det är lättare att fånga in hela spektra av upplevelser om de skrivs ner 

och dokumenteras i nuet.  

I startskedet av detta examensarbete när valet av litteratur skulle övervägas och letas fram 

var den ursprungliga tanken att analysera vetenskapliga artiklar. Efter en tids sökande efter 

lämpligt material fick den tanken överges då det inte fanns tillräckligt med artiklar för att 

användas i analysfasen för att få svar på syftet. I vetenskapliga artiklar kan visserligen det 

aktuella ämnet behandlas men det är då skrivet och till viss del tolkat av en annan forskare än 

den primära källan. Det kan då tänkas att resultatet skulle kunna se annorlunda ut om 

vetenskapliga artiklar hade använts för analys. I startskedet diskuterades om valet av bloggar 

som är en typ av dagbok på internet skulle kunna analyseras. Författarna till detta 

examensarbete anser att bloggar i framtiden borde kunna vara en intressant källa för 

forskare att hämta ny kunskap ifrån när det kommer till upplevelser, händelser och känslor. 

Vad som dock bör beaktas är de etiska principerna. Det kan då vara lämpligt att fråga 

bloggförfattaren om lov innan något analysarbete påbörjas. 

När en text ska analyseras ska det göras efter vissa regler och anvisningar som fungerar som 

ett slags verktyg i analysprocessen. Analysfasen i det här examensarbetet har efter bästa 

förmågan utförts efter modellen för kvalitativ innehållsanalys förklarad av Graneheim och 

Lundman (2003). Anledningen till att en sådan analysmodell använts är för att 

examensarbetet när det är klart ska leda fram till ett resultat som kan svara på syftet och som 

kan ses som trovärdigt. För att ta reda på om examensarbetet är trovärdigt i sitt innehåll kan 

några aspekter behöva ses över. Examensarbetet bör vara tillförlitligt i sitt innehåll. Detta har 

med examensarbetets sammansättning att göra, alltså hur processen har förlöpt. Det kan 

handla om valet av texter, mängden av data som använts och hur meningsbärande enheter 
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har tagits fram. Det kan också handla om att citaten som använts är relevanta för att visa på 

kärnan i resultatet. Examensarbetet bör också vara pålitligt för att uppnå trovärdighet. Med 

pålitlighet menas att det insamlade datamaterialet som i det här fallet är självbiografiska 

böcker påverkar resultatet. Med det menas att resultatet kan skilja sig åt beroende på vilken 

typ av data som använts till analysen. Det kan också handla om hur författarna till 

examensarbetet har tolkat data. Slutligen bör examensarbetet vara överförbart för att kunna 

ses som trovärdigt i sitt innehåll. Med överförbarhet menas att exempelvis detta 

examensarbete ska kunna användas av sjuksköterskor som vårdar unga bröstcancerdrabbade 

kvinnor. Examensarbetet ska alltså vara användbart i praktiskt arbete ute i sjukvården. För 

sjuksköterskan kan examensarbetets resultat ge en ökad förståelse för hur den unga kvinnan 

upplever sin behandlingstid.  Författarna till examensarbetet anser att analys av 

självbiografiska böcker är ett bra sätt att få fram personlig information som är pålitlig och är 

ett bra alternativ till en intervjustudie. Det som kan ses som negativt med denna typ av 

analysmodell är att utbudet av självbiografiska böcker inte är stort och att det därför kan vara 

svårt att få fram tillräckligt med material för analys. 

7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras de kategorier som framkommit i resultatet. Här knyts de 

samman med den teoretiska referensram som detta examensarbete utgår ifrån. 

Att drabbas av en bröstcancersjukdom innebär att förlora sin trygghet. Det liv som tidigare 

varit en trygg vardag blir nu istället fyllt av undersökningar, behandlingar och många gånger 

ångest. Rädslorna kan bestå av en existentiell dimension där livet och döden ställs mot 

varandra. Eriksson (2000) menar att dessa känslor hör lidandet till och att det är när livet 

inte blev som det var tänkt som dessa känslor får fullt spelrum. 

Bröstcancern kan ta fram känslor hos den sjuka kvinnan av att livet svikit henne och att det 

är orättvist det som sker. Det svåraste som kvinnorna tvingas att tampas med är nog rädslan 

och sorgen över att hon kanske kommer att dö ifrån det som hon älskar mest – sina barn. Det 

är en outhärdlig tanke att behöva lämna barnen när de är små och sårbara och är i behov av 

trygghet från båda sina föräldrar. Kvinnorna känner att det som de precis genomlever är 

overkligt och ställer sig frågan varför det händer just dem. Eriksson (1994) beskriver att 

lidandet är något som tillhör mänskligheten och som är svårt om inte omöjligt att komma 

ifrån. Den som lider måste få tillåtelse att vara i sitt lidande men behöver samtidigt få 

bekräftelse och stöd så att hon inte fastnar i en negativ nedåt roterande spiral som leder åt fel 

håll. Att uppleva det goda lidandet kan innebära att lidandet i slutänden leder till en ny 

livserfarenhet och inte varit förgäves. Att det tillslut har kommit något gott ur det som hänt, 

något som kan finnas med i kvinnans livshistoria och stärka hennes självförtroende (a a). 

Det är uppenbart att livet förändras när en människa utsätts för prövningar som en 

bröstcancersjukdom faktiskt innebär. Det är inte bara känslomässiga förändringar det 

handlar om utan även kroppsliga. Håret faller av vid cytostatikabehandling och kvinnan blir 

kanske tvungen att ta bort ett eller båda brösten. En förändrad kropp väcker känslor hos 

kvinnan att hon inte längre är hemma i sin kropp och att hon kanske inte längre är den som 
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får bestämma. Bröstcancern tar över och nu är det den som styr. Alla kvinnorna i resultatet 

upplever att de förlorat kontrollen över sina liv. Det finns något främmande och sjukligt i 

deras bröst som innebär ett hot mot allt som är tryggt. För alla fyra kvinnor innebär det en 

sorg och ångest att ta bort bröstet samtidigt som de vill bli av med cancern som orsakar dem 

smärta, sorg och ångest. Kvinnorna upplever alla efteråt att ångesten var värst innan och att 

de kunde andas ut en aning efter operationen. Liknande resultat har visat sig i tidigare 

forskning där Husain, m.fl., (2007) beskriver den äldre kvinnans rädslor inför sin förändrade 

kropp och förlorade kvinnlighet. Upplevelser av denna sort har alltså inte mycket med ålder 

att göra utan kan ses hos alla kvinnor med bröstcancer. Eriksson (1994) beskriver 

sjukdomslidandet som ett lidande där människan påverkas negativt av sjukdom och där 

lidandet kan ha både en kroppslig och själslig dimension och föda känslor av skam och 

förnedring. Kvinnorna i resultatet bär på känslor av förnedring när cancern bosätter sig som 

en parasit i deras kroppar och förstör och tar över kontrollen. Kvinnorna i resultatet förebrår 

sig själva och kan uppleva skam när de tror att de själva har förorsakat att de blivit sjuka i 

bröstcancer. De ställer sig alla frågan om de hade kunnat leva på något annat sätt eller om de 

hade kunnat göra något för att inte bli sjuka. Kvinnornas berättelser är fyllda av lidande, sorg 

och skräck men det finns även andra dimensioner som är viktiga att lyfta fram och det är 

deras livsgnista som aldrig tycks slockna. Trots att kvinnorna är svårt sjuka behåller de en 

positivitet genom sin sjukdom. Viljan att leva vidare är stark och hoppet likaså. Det är fyra 

bröstcancersjuka kvinnor med mycket livsglädje och livshopp sjukdomen till trots. Kanske är 

det så att hoppet är det sista som överger människan när det är svårt och mörkt.  

I resultatet visar det sig att kvinnans lidande kan lindras om hon får möjligheten att omge sig 

med familj och vänner som kan erbjuda sitt stöd och engagemang. Ibland kan lindring vara 

något så enkelt som en kram av ett älskat barn, en vacker blomma eller några vänliga ord 

från en vän. Eriksson (2000) menar att vårdande inte bara sker mellan vårdpersonal och 

patient utan också mellan familjemedlemmar eller vänner. Ett sådant vårdande kan lindra 

lidandet hos den som lider och vara mycket betydelsefullt. Alla kvinnorna i resultatet 

upplever att deras familjer lindrar deras lidande och även ger dem modet att möta sin 

sjukdom och alla dess utmaningar. Kvinnorna kan hämta styrka och fylla på med positiv 

energi från sin familj. De kan också känna att de kan vara svaga och får lov att gråta ut hos 

sin familj. 

Sjuksköterskans roll kan innebära att lindra lidande på flera olika sätt. Dels genom att ge 

stöd, information och inge hopp till kvinnan men också genom att vara kunnig inom sitt 

område och ge av sin medicinska kompetens. Enligt SBU (2012) ska sjuksköterskan arbeta 

evidensbaserat vilket innebär att kunna erbjuda patienten en god och säker vård baserad på 

kunskaper som har en vetenskaplig förankring. Tidigare forskning visar enligt Admi m.fl, 

(2011) att sjuksköterskan har en viktig funktion som patientens ”talesman” det kan närmare 

förklaras som att sjuksköterskan ska finnas för sin patient och föra dennes talan då den själv 

inte förmår att göra det.  Vidare menar Admi m.fl, (2011) att sjuksköterskans empati och 

omsorger får patienten att uppleva sig sedd som människa.  I resultatet visar det sig att 

kvinnorna fått mycket stöd och tröst från sjukvårdspersonal när de känt sig känslomässigt 

utsatta och att de blivit lyssnade till och sedda i stunder av sorg och rädsla.  Sjuksköterskan 

får inte glömma bort att bröstcancern kan involvera en hel familj och hela familjen kan 

behöva stöd och uppmuntran och få känna ett hopp i lidandet. Examensarbetet ger en bild av 
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hur det kan upplevas att kämpa mot bröstcancer ur kvinnans perspektiv och förhoppningen 

är att examensarbetet kan vara till hjälp för sjuksköterskor som ska arbeta med dessa 

kvinnor. Det kan vara viktigt att komma ihåg att resultatet i examensarbetet är baserat på 

enbart fyra kvinnors upplevelser och att det därför inte kan bli helt och hållet överförbart på 

alla andra kvinnor som genomgår en bröstcancerbehandling då upplevelser och känslor är 

unika för varje individ. 

7.3 Etikdiskussion 

Då arbetet med analysen pågått har inga etiska problem uppstått. Då författarna till 

biografierna publicerat sina böcker har de medgivit att de läses men hur de ställer sig till att 

biografierna analyseras finns ingen information. Författarna till detta examensarbete har 

därför tänkt på att inte förvanska texten i biografierna och varit noga med textnära analys för 

att i största mån undvika tolkningar. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vid tidpunkten när material för analys skulle samlas in upptäcktes det att tillgången på 

självbiografiska böcker skrivna av yngre bröstcancerdrabbade kvinnor var bristfällig i sitt 

utbud. Det är enligt författarna till examensarbetet ett outforskat område som skulle behöva 

utvecklas vidare. Mycket av den litteratur som hittades på biblioteken var gamla, skrivna på 

mitten av nittiotalet och kändes inaktuella. Då forskningen inom cancersjukvården går 

framåt och utvecklas kan det tänkas att även kvinnornas upplevelser av att få denna vård 

förändras över tid. Att analysera gammal litteratur känns inte ändamålsenligt och fyller ingen 

funktion idag. Det är dagens kvinnor som måste återspegla vården som finns tillgänglig just i 

detta nu som kan bidra till en ökad kunskap om bröstcancervård. Mer forskning som syftar 

till att belysa den yngre kvinnans upplevelser av bröstcancer är önskvärt. 

8 SLUTSATSER 

Examenarbetets syfte var att undersöka hur den unga kvinnan upplever en 

bröstcancerbehandling.  Det framkommer i resultatet att kvinnorna upplever rädsla inför den 

stora förändring som en bröstcancersjukdom för med sig. Behandlingen som kvinnorna går 

igenom är en tid fylld av otrygghet med många mörka tankar och känslor. Sorg och förtvivlan 

varvas med kämpaglöd och livslust. Författarna till examensarbetet har fått en förståelse för 

hur svårt det kan vara att behöva gå igenom en bröstcancerbehandling då en människa 

hamnar i en livsomvälvande situation som en svår sjukdom faktiskt innebär.  I resultatet har 
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det också framkommit att bröstcancerdrabbade kvinnor har ett stort behov av stöd. Stödet 

som familj och vänner kan erbjuda är viktigt för kvinnornas tillfrisknande och välbefinnande. 

Stödet från oss sjuksköterskor är också viktigt för de bröstcancerdrabbade kvinnorna. 

Sjuksköterskan kan stötta, ge information och vårda kvinnorna när de ska behandlas mot 

bröstcancer men också finnas till för kvinnans familj i stunder när det är svårt. Författarna 

till examensarbetet har en förhoppning om att detta material kan komma till nytta för den 

sjuksköterska som ska vårda unga bröstcancerdrabbade kvinnor.  
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