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SAMMANFATTNING 

Bröstcancer är något som kvinnor i alla åldrar kan drabbas av. År 2011 insjuknade 8382 
personer i hela Sverige. Bakgrunden: Det är männen som finns där för att stötta kvinnorna 
men även finnas där för barnen och ge trygghet. Barnen upplever en oro över att mista deras 
moder. Problem: Det är av största vikt att beskriva hur det är att drabbas av bröstcancer och 
samtidigt vara mor till minderåriga barn då detta kan medföra en komplex livssituation. Syfte: 
syftet var att beskriva mödrars upplevelser av att leva med bröstcancer samtidigt som de har 
minderåriga barn. Metod: Utifrån inklusionskriterierna söktes självbiografierna fram på 
respektive biblioteks katalog. En manifest innehållsanalys användes vid analysprocessen av 
de fyra självbiografierna för att besvara syftet. Resultat: Resultatet resulterade i sex 
kategorier. Dessa beskriver hur mödrarna upplever hur de ska klara av vardagen med 
minderåriga barn samtidigt som de kämpar mot bröstcancern. Slutsats: Att ha bröstcancer 
och samtidigt vara moder till minderåriga barn upplevs jobbigt då denna sjukdom medför en 
utmattning samt en känsla av otillräcklighet gentemot barnen. Mödrarnas största oro är inte 
bröstcancern utan hur barnen kommer klara sig om deras moder avlider.  

Nyckelord: Barnens uppväxt, bröstcancer, manifest innehållsanalys, mödrar, vardagen  

 

ABSTRACT 

Breast cancer is something that women of all ages can be affected by. In 2011, 8382 people 
became ill in Sweden. Background: It is the men whom are there to support the women, but 
they should also be there for the children and provide security. The children are experiencing 
concern over losing their mother. Problem: It is of great importance to describe the mothers 
experience while they have minors’ children because this could imply to a complex 
circumstance of life. Aim: The aim was to describe mothers’ experiences of living with breast 
cancer while they have minors’ children. Method: Based on inclusion criteria 
autobiographies were sought out from the respective libraries directory. To be able to answer 
the aim a manifest content analysis has been used during the analysis process of the four 
autobiographies. Result: The result resulted in six categories. These describe how mothers 
perceive how to cope with everyday life with the children while they are fighting against 
breast cancer. Conclusion: Having breast cancer while being mother to minors’ children 
causes’ pain because this disease results in fatigue and a feeling of inadequacy towards their 
children. Mothers' biggest concern is not breast cancer, but how the children will cope if their 
mother dies. 

Keywords: Breast cancer, Children’s growth, everyday life, manifest content analysis, 
mothers   
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1 INLEDNING  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Bröstcancer blir vanligare desto 
äldre kvinnorna blir. När äldre kvinnor drabbas av bröstcancer är det inte lika vanligt att det 
finns minderåriga barn involverade. Mödrar med minderåriga barn drabbas inte av 
bröstcancer i lika stor utsträckning, men det är viktigt att beskriva deras upplevelser eftersom 
att det kan bli komplext när det finns minderåriga barn involverade. Egna funderingar har 
väckts över hur det skulle kunna vara att drabbas av bröstcancer som moder med minderåriga 
barn då det är en sådan allvarlig sjukdom. Vi vill få mer kunskap om hur det är att leva med 
bröstcancer och hur vardagen kan förändras för dessa mödrar. Kommer vardagen någonsin bli 
sig lik igen? Kommer de drabbade få se sina barn växa upp? Vem finns där för att stötta 
barnen i deras utveckling? Detta är ett fåtal frågor som vi funderar kring, man vet aldrig vem 
som drabbas och en dag kan det vara vi som står där. Som blivande sjuksköterskor hoppas vi 
att genom denna studie få möjlighet att förstå mödrarnas känslor och upplevelser bättre för att 
kunna bemöta dem på ett professionellt sätt. Det är viktigt att förstå vad dessa mödrar 
upplever som problematiskt i deras vardag då en allmänsjuksköterska kan träffa på patienter 
med bröstcancer inom hela vården. En djupare förståelse för deras problematik leder till en 
bättre vård då mödrarna upplever att det skapas en bättre förståelse kring deras situation samt 
att de känner ett bra stöd från vården. Vi tror att sjukdomen kan medföra en psykisk 
påfrestning för hela familjen eftersom sjukdomen och behandlingarna är krävande. Detta 
kanske kan leda till att mödrarna inte orkar vara med barnen i den utsträckning de önskar, kan 
detta leda till skuld- och skamkänslor? Genom denna studie ges en möjlighet att som blivande 
sjuksköterskor få en djupare förståelse för hur dessa mödrar upplever situationen. Detta leder 
till att vi i vårt kommande yrke som sjuksköterskor kommer kunna finnas där och lindra 
lidandet och främja hälsa på ett bättre sätt då hela människan blir sedd.   

2 BAKGRUND  

I bakgrunden kommer begrepp/definitioner att beskrivas och därefter det teoretiska 
perspektivet utifrån Erikssons teori om hälsa och lidande. Vidare kommer några medicinska 
aspekter att tas upp där det beskrivs vad bröstcancer är, hur prognosen ser ut och vilka 
behandlingsalternativ det finns. Sedan kommer tidigare forskning om barnens och männens 
perspektiv att beskrivas, där tio kvalitativa artiklar togs ut genom att de var relevanta till detta 
examensarbete, se bilaga 1. 
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2.1 Begrepp och definitioner 
Vardagen/vardagliga rutiner 

Vardagen/vardagliga rutiner är begrepp som formulerats av författarna till detta 
examensarbete. Dessa begrepp belyser allt det som krävs av en mor och far för att vardagen 
ska gå ihop. Detta innebär bland annat att barnen ska ha pigga och friska föräldrar som orkar 
ordna med middag, hämtning från skola och dagis, kalas men kan även innefatta lek med 
barnen.     

2.2 Teoretiska perspektivet 
I arbetet utgår det teoretiska perspektivet från Erikssons teori om hälsa där sundhet, friskhet 
och välbefinnande kommer att beskrivas. Vidare kommer hälsans olika dimensioner att 
redogöras. Teoretiska perspektivet avslutas med en beskrivning av Erikssons teori om 
lidandet och dess nivåer.  

2.2.1 Hälsa  

Människans hälsa kan ses utifrån sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsobegreppets 
objektiva dimension är sundhet och friskhet medan välbefinnandet är den subjektiva 
dimensionen. Människans fysiska hälsa benämns som friskhet och den psykiska hälsan 
benämns som sundhet. Välbefinnandet är individuellt då den subjektiva dimensionen upplevs 
olika av alla och utgör ett tillstånd av välbehag. Det beskrivs att hälsa inte är beroende av 
frånvaro av sjukdom utan hälsa kan uppnås genom det subjektiva välbefinnandet. Hälsa och 
ohälsa visar sig olika beroende på patientens subjektiva och objektiva tecken på ohälsa samt 
att patientens upplevelser av välbefinnande spelar en stor roll för att åstadkomma upplevd 
hälsa (Eriksson, 1993).  

  

Figur 1. Hälsokorset (Eriksson, 1993, s. 46). Tillstånd har erfordrats av 
upphovsrättinnehavaren, se bilaga 2.    
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Eriksson (1993) beskriver positionerna i hälsokorset, där position A beskriver att patienten 
upplever hälsa och känsla av välbefinnande trots att objektiva tecken på ohälsa finns, till 
exempel då patienten är medveten om sin sjukdom men har accepterat sin situation och kan 
då uppleva välbefinnande. Position B beskriver att patienten har verklig hälsa och en känsla 
av välbefinnande, då inga objektiva tecken på ohälsa förekommer. Position C beskriver att 
patienten har en upplevd ohälsa och känsla av illabefinnande, trots frånvaro av objektiva 
tecken på sjukdom, detta kan ses som hypokondri. I bemötandet är det då viktigt att tänka på 
att patienten upplever symtomen som verkliga. Position D beskriver att patienten har verklig 
ohälsa där förekomst av objektiva tecken på sjukdom finns samt en känsla av illabefinnande, 
se figur 1.  

2.2.2 De olika lidandeformerna och lidandenivåerna 

Eriksson (1994)  beskriver lidandeformerna som är vårdlidande, sjukdomslidande och 
livslidande. Vårdlidandet är ett onödigt lidande som orsakas av vården och som går att 
undvika, tillexempel kränkning av människans integritet, utebliven vård och maktutövning. 
Hälso- och sjukvården orsakar oftast vårdlidandet helt omedvetet, då de inte reflekterar 
tillräckligt över människans lidande eftersom vården oftast är sjukdomscentrerad och ser då 
inte hela människan. Sjukdomslidande innebär det lidande som sjukdomen och behandlingen 
kan ge, till exempel kroppslig smärta. Sjukvården bör beakta människans kroppsliga smärta 
då den kan utgöra ett outhärdligt lidande eftersom detta upptar hela människans 
uppmärksamhet och en försoning med lidandet kan då försvåras. Behandlingen kan också 
förorsaka ett sjukdomslidande som tillexempel håravfall som innebär ett andligt men även ett 
själsligt lidande. Detta medför att människan kan få en känsla av skuld och skam eftersom en 
del av den kvinnliga egenskapen har gått förlorad. Livslidande kan vara alla de begränsningar 
som uppstår vid sjukdomen, exempelvis orkeslöshet, som påverkar det egna livet där 
människan inte klarar av att leva som de brukar. Livslidandet berör hela människans vardag 
där livets rutiner rubbas då sjukdomen och behandlingen gör att det sociala livet får sämre 
förutsättningar. En ovisshet att inte veta hur sjukdomen kommer att fortlöpa är ett stort 
livslidande eftersom denna kamp mellan liv och död kan förändra livssituationen. Känsla av 
hopplöshet och saknad av meningsfullhet kan uppstå vid exempelvis en obotlig sjukdom där 
orken till att fortsätta kämpa för att överleva avtar (Eriksson, 1994).    

Eriksson (1994) beskriver nivåerna av lidandet som är ”att ha ett lidande, att vara i lidandet 
och att varda i lidandet”. ”Att ha ett lidande” innebär att människan flyr från sitt problem där 
de inte kan acceptera eller hantera att de tillexempel har drabbats av en sjukdom. Här har 
människan svårt att acceptera lidandet och blir då främmande för att se möjligheterna i livet.  
På den här nivån försöker människan bortförklara lidandet och styrs endast av yttre 
omständigheter, eftersom de inte tar tag i de egna känslorna. ”Att vara i lidandet” betyder att 
människan börjar ta in det som har hänt, börjar bearbeta och sätta ord på lidandet vilket gör att 
patienten får ramar kring lidandet och kan då skapa förståelse kring det. Då människan i den 
här nivån är medveten om lidandet försöker denne att lindra lidandet genom kortsiktiga 
behovstillfredsställelser (Eriksson, 1994). 
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Eriksson (1994) beskriver att denna lidandenivå inte är tillräcklig för att en försoning ska 
kunna ske och det är viktigt att vårdarna är medvetna om detta.  ”Att varda i lidandet” innebär 
att människan pendlar mellan känslor om hopp och hopplöshet. Människan har accepterat den 
förändring som har skett i livet genom att ha konfronterat lidandet, och därmed fått en helhet 
över lidandet vilket gör att en försoning kan uppnås, där människan har accepterat sitt ”nya” 
jag. Denna försoning innebär att människan funnit meningen med lidandet (Eriksson, 1994). 

2.3 Bröstcancer  
Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer (Socialstyrelsen, 2009). Antal 
personer som drabbades år 2011 var 8382 stycken i hela Sverige (Socialstyrelsen, 2011). 
Bröstcancer blir vanligare desto äldre människan blir och är vanligast efter 40 års ålder. Det 
finns två olika former av bröstcancer, där en form utgår från bröstkörtlarnas körtelrör och 
kallas ductal bröstcancer vilket är den vanligaste formen. Den andra formen utgår från 
mjölkgångarna och kallas lobulär bröstcancer (Ericson & Ericson, 2010). Det finns 0-4 
indelningsstadier av sjukdomsförloppet som utgör framtida prognosen, där stadie noll ger en 
bättre förutsättning för överlevnad då tumören är mindre än två centimeter. I stadie fyra har 
cancern metastaserat och därmed har patienten en sämre prognos (Järhult & Offenbartl, 
2006). Det finns olika behandlingar beroende på hur långt gången bröstcancern är. Ett 
alternativ är mastektomi, vilket innebär att delar av bröstet alternativt hela bröstet opereras 
bort. Strålbehandling är ett annat alternativ som ges efter en kirurgi, men kan även ges vid 
palliativ vård då detta krymper tumörens storlek. En farmakologisk behandling är anti – 
östrogen som hämmar tillväxten av cancertumörer där östrogen stimulerar tillväxten. 
Cytostatika är också en farmakologisk behandling som gör att celldelningen och tillväxten i 
tumörcellerna hämmas (Ericson & Ericson, 2010).  

2.4 Styrdokument 
Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005)  bör alla sjuksköterskor 
främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Det är sjuksköterskors 
ansvar att behandla patienter med värdighet och respekt för att upprätthålla en god 
omvårdnad. Detta ska eftersträvas oavsett etnicitet, ålder, handikapp, sjukdom och kön. För 
att främja hälsa och lindra lidande bör sjuksköterskor undervisa och stödja patienten och dess 
närstående. Genom att ha ett humanistiskt förhållningssätt ser sjuksköterskorna hela patienten 
och vid palliativ vård kan detta bland annat innebära att de tänker på att bibehålla patientens 
värdighet (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 
2c § framkommer det att sjukvårdspersonal ska förebygga ohälsa och även kunna ge råd för 
att patienten själv ska kunna förebygga ohälsa. Enligt 2a § ska vårdpersonalen se till att 
patienten får en god och säker vård, vilket bland annat innebär att de ser till patientens 
självbestämmande. Allt som rör patienten ska bestämmas i samråd med denne. I 3a § beskrivs 
det att patienten själv alltid har rätt att välja behandlingsalternativ om detta är möjligt. 
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2.5 Tidigare forskning 
Under denna rubrik kommer männens perspektiv att tas upp där det beskrivs hur det är att 
leva med en kvinna som har bröstcancer. Därefter kommer även barnens perspektiv att 
beskrivas.  

2.5.1 Männens perspektiv 

Männen kan uppleva det svårt att koppla av i hemmiljön då kvinnans bröstcancer skapar en 
ständig oro om framtiden. Detta genom att de inte har kontroll över sjukdomen och att det 
alltid finns en risk för återfall. När kvinnan drabbas av bröstcancer är det vanligt att männen i 
familjen stöttar kvinnan genom att finnas där när läkaren ger information om sjukdomen och 
behandlingsalternativ. Det framkommer att deras kvinnor inte orkar ta in all information utan 
vill bara veta det väsentliga, männen finns då där som stöd när kvinnan ska fatta olika beslut 
kring sin behandling (Illingworth, Forbat, Hubbard & Kearney, 2010). Männen upplever det 
svårt att stötta en kvinna med bröstcancer då de upplever att de har en svårighet i att förstå 
kvinnans känslor kring sjukdomen. Detta leder till känslor av hjälplöshet och de upplever det 
svårt att empatisera med kvinnan (Fergus & Gray, 2009). Männen upplever att det är bättre 
om kvinnan berättar hur hon vill bli stöttad för att han ska kunna finnas där på det sätt som 
hon önskar (Hilton, Crawford & Tarko, 2000). När kvinnan drabbas av bröstcancer upplever 
männen att tillvaron plötsligt förändras, där de får en känsla av att de inte längre har kontroll 
över de egna känslorna eftersom de inte vet om kvinnan kommer att överleva. De upplever att 
de känner sig ensamma och inte har någon att prata med, männen söker sig då till personer i 
liknande situation för att kunna ha någon att dela känslor och erfarenheter med (Hilton m.fl., 
2000). Männen upplever att det oftast inte uppstår någon skillnad i äktenskapet när kvinnan 
drabbas av bröstcancer. Däremot upplevs det en skillnad i sexlivet som visar sig i minskat 
intresse (Woloski-Wruble, Dekeyzer Ganz, Jiang, Qiang & Kadmon, 2011). Under 
behandlingen kan kvinnan få håravfall och bli av med bröstet vilket förändrar männens 
sexuella åtrå till kvinnan. Männen tycker synd om kvinnorna och undviker ofta sexuell 
kontakt under sjukdomsförloppet eftersom de ser ett sjukdomslidande hos kvinnan (Nasiri, 
Taleghani & Irajpour, 2012). 

Det är modern som oftast berättar för barnen att hon har drabbats av bröstcancer men efter 
beskedet är det oftast fadern som finns där för barnen för att besvara de frågor som de har. De 
finns även där för barnen genom att förtydliga vad detta innebär för modern samt se till att 
informera skolan om vad som har hänt. Männen upplever att deras barn förknippar cancer 
med död och att de har funderingar på om deras moder kanske kommer att dö. Detta leder till 
att fäderna upplever en oro eftersom de inte vill se sina barn må dåligt (Forrest, Plumb, 
Ziebland & Stein, 2009). Därför håller de tillbaka deras egna känslor inför barnen då de 
upplever en rädsla för att de ska bli upprörda och ledsna. Det beskrivs även att männen 
upplever att det är deras ansvar att se till att barnen får annat att tänka på vilket kan innebära 
att barnen får vara med tillexempel kompisar eller släktingar. Ett ansvar männen känner är att 
hålla en god stämning i hemmet men det är samtidigt tufft då moderns känslor går upp och 
ned under cellgiftsbehandlingen. Männen upplever det svårt att förklara för barnen varför 
deras moder genomgår dessa emotionella förändringar (Forrest, m.fl., 2009).   
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2.5.2 Barnens perspektiv 

Minderåriga barn som lever med en moder som har drabbats av bröstcancer vet oftast om att 
det är en allvarlig sjukdom och att detta kan leda till en för tidig död. Dessa barn uttrycker 
sina känslor genom osäkerhet och ängslan vilket medför att det blir en orolig atmosfär inom 
familjen (Elmberger, Bolund & Lützén, 2000). För att denna osäkerhet och ängslan ska bli så 
liten som möjligt är det viktigt att modern pratar och förklarar för barnen vad det innebär att 
ha bröstcancer. Genom detta skapas ett förtroende mellan modern och barnet. Det är viktigt 
att beakta barnets ålder, mognad och hur insatt barnet är i sjukdomsförloppet för att barnet ska 
klara av att hantera situationen. (Elmberger m.fl., 2000; Semple & McCance, 2010). Då 
modern drabbats av bröstcancer väntar många besök på sjukhuset vilket gör att barnen kan 
uppleva en känsla av ensamhet när de inte har någon att dela sina känslor med. Denna känsla 
av ensamhet blir mer påtaglig då föräldrarna har separerat eftersom barnen inte alltid har 
fadern lika närvarande hela tiden (Elmberger m.fl., 2000). Barnen upplever det jobbigt att 
behöva se deras moder svag och emotionellt instabil under tiden då mödrarna går på 
cellgiftsbehandlingen (Forrest m.fl., 2009). De har mycket funderingar kring moderns 
bröstcancer och om hon kommer att överleva den vilket medför sämre sömn på nätterna. 
Barnen upplever även att de varken är redo eller mogna att klara sig utan en moder vilket 
förstärker deras oro över att deras moder kanske kommer att avlida. Denna oro leder till att 
barnen vill vara med modern så mycket som möjligt då de antar att modern kan komma att 
avlida när som helst. Till följd av rädslan att de inte kommer klara sig själva uppkommer 
funderingar om vem som kommer ta hand om de vardagliga rutinerna om modern avlider, 
tillexempel matlagning. Barnen har även en rädsla om vad som kommer hända med familjen 
om modern dör, de känner att deras fader inte kommer kunna ta hand om familjen. De 
funderar ofta på om fler i familjen kommer att drabbas av bröstcancer och detta medför en oro 
över att mista fler i familjen. Barnen upplever att de vill vara med deras moder på sjukhuset i 
en större utsträckning än vad de tillåts på grund av besökstider. De önskar att de får vara mer 
delaktiga i moderns vistelser på sjukhuset för att se vad som händer med deras moder under 
dessa perioder. (Zhalis, 2001). De upplever även att de måste visa sig starka inför modern 
eftersom hon redan har tillräckligt att tänka på och barnen vill då inte utsätta henne för onödig 
stress (Wiggs, 2011).  
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2.6 Problemformulering 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Kvinnorna upplever att de inte orkar 
ta in all information kring sjukdomen och behandlingarna. De vill bara veta det väsentliga, 
och vill därför att männen ska finnas där som stöd. Om kvinnorna upplever att deras män har 
svårt att ge dem stöd och bemöta deras känslor under sjukdomsförloppet, kan detta då 
innebära att kvinnorna upplever ett större lidande? När mödrar drabbas av bröstcancer går 
deras känslor upp och ned. Detta gör att det är fäderna som får ta ansvar för att det är en god 
stämning i hemmet. Hur upplever mödrarna det när de själva inte orkar bidra lika mycket till 
denna goda stämning inför barnen? Detta kanske leder till att mödrarna inte kan uppleva 
välbefinnande där den subjektiva dimensionen utgör ett välbehag. Detta eftersom de kanske 
inte alltid orkar vara den glada modern som de orkade vara innan bröstcancern. När barnen 
uttrycker en oro genom osäkerhet och ängslan är det värdefullt att ta reda på om detta kan ge 
upphov till en komplex vardag för mödrarna, då de även har barnens oro att hantera. Det är 
viktigt att få kunskap om denna komplexa vardag kan medför ytterligare ett lidande för 
mödrarna och hur det då yttrar sig. Genom att ta reda på detta ges ytterligare en inblick i hur 
mödrarnas välbefinnande påverkas av bröstcancern. Det är av stor vikt att få en inblick i hur 
dessa mödrar får sin ork till att kämpa för att övervinna bröstcancern, men det är även viktigt 
att få en inblick i vad mödrarna upplever som problematiskt med denna sjukdom. Vad händer 
om inte denna kunskap lyfts fram? Upplever mödrarna då att ingen förstår deras komplexa 
situation och den problematik som kan uppstå? Som blivande sjuksköterskor ska det finnas 
kompetens att lindra lidande och främja hälsa vilket resulterar till att en god omvårdnad kan 
ges. Genom att beskriva mödrars upplevelser av att leva med bröstcancer samtidigt som de 
har minderåriga barn, kan en djupare förståelse för deras komplexa situation skapas.   

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva mödrars upplevelser av att leva med bröstcancer samtidigt som de har 
minderåriga barn. 
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4 METOD      

En litteraturstudie har valts utifrån studiens syfte och en kvalitativ metod används då en 
djupare förståelse för ett fenomen eftersöks (Friberg, 2006). Utifrån en manifest 
innehållsanalys där fokus ligger på det uppenbara i texterna har ett antal självbiografier 
analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell. En manifest innehållsanalys har 
valts eftersom en latent innehållsanalys kräver mer kunskap om analysförförandet, vilket 
författarna till detta examensarbete ansåg att de inte hade. I dataanalysen kommer begreppen 
meningsbärande enheter, kondenserade enheter, koder, underkategorier samt kategorier att 
användas. Självbiografierna lästes förutsättningslöst av författarna och utgick då ifrån en 
induktiv ansats eftersom nya upplevelser av fenomenet skulle vara möjligt att hitta 
(Graneheim & Lundman, 2004).   

4.1 Urval 
Självbiografierna valdes ut genom att första inklusionskriteriet var att de skulle handla om 
bröstcancer. För att avgränsa ämnesområdet var andra inklusionskriteriet att inrikta ämnet till 
hur kvinnor med minderåriga barn upplever deras livssituation. Det tredje inklusionskriteriet 
var att böckerna inte skulle vara publicerade innan 2000-talet, eftersom mödrarnas 
upplevelser kan ändras över tid och ett aktuellt resultat eftersöktes. För att avgränsa det 
ytterligare var det fjärde inklusionskriteriet att självbiografierna skulle vara skrivna på 
svenska, eftersom det fanns en rädsla att feltolka materialet. Sökningarna på självbiografierna 
gjordes på Mälardalens högskola i Västerås och Enköpings huvudbibliotek. Sökordet var 
”bröstcancer” och utifrån kriterierna valdes relevanta självbiografier ut. En vän tipsade om 
boken ”När livet rämnar” och den hittades på Enköpings huvudbibliotek. 
Exklusionskriterierna var faktaböcker, att de inte får vara skrivna på något annat språk än 
svenska och att dem inte får vara publicerade innan 2000-talet. Se bilaga 3 för sökvägar av 
självbiografierna.  
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4.2 Självbiografier/Biografier 
Tiger, M. (2010). Jag vill leva… 

En bok som handlar om Monica, hon bor med sin man och hennes tre minderåriga barn. En 
dag upptäcker Monica en knöl i bröstet, som sedan visar sig vara bröstcancer och man får 
följa hennes resa genom denna svåra tid. Hennes största rädsla är att hon kanske inte kommer 
få se sina barn växa upp och rädslan över om barnen kommer klara sig utan sin moder. I den 
här boken skildras Monicas tankar och känslor som hon har kring barnen.   

Hållén, M. (2001). Brösttoner 

En bok som handlar om Maud som bor med sin man och hennes fyra minderåriga barn. Maud 
upptäcker en knöl i bröstet, som sedan visar sig vara bröstcancer och hennes vardag skildras i 
denna bok där hon pendlar mellan hopp och förtvivlan, glädje och sorg. Maud har alltid haft 
ett evighetsperspektiv på framtiden men detta cancerbesked kom att förändra hela livet och 
evighetsperspektivet som alltid funnits där är nu borta. När beskedet kom visste hon inte hur 
hon skulle berätta det för barnen, hur berättar man att deras moder fått bröstcancer? Mauds 
största rädsla är att hon tvingas lämna barnen om hon inte skulle orka övervinna hennes 
cancer och tankar om hur barnen kommer klara sig utan deras moder far ofta genom hennes 
huvud.   

Andersson, A. (2004). När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? - att leva med 
bröstcancer. 

En bok som handlar om Anneli som bor med sin man och sin nioåriga son. Anneli beskriver 
hur hennes liv var före och efter cancerbeskedet. Hon beskriver hur dagarna var fyllda med 
gråt, rädsla, skratt och solsken. Hon kände en stor ensamhet i sin sjukdom och letade efter 
någon i samma situation. Denna ensamhet upplevs som stark då det bara är hon som måste 
orka leva och vinna över sin cancer, fast hon har ett stort stöd från nära och kära. Anneli lever 
i stor förnekelse och är livrädd att gå till mammografin, detta gör att cancern får ett stort 
försprång och även flera återfall. Anneli berättar om hur hennes liv förändras och hur hon 
orkar med att gå igenom alla dessa behandlingar för att fortsätta leva och finnas där för sin 
familj. 
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Nyberg, E. (2008). När livet rämnar 

En bok som handlar om Eva som är en ensamstående moder med två minderåriga barn. Eva 
har separerat från barnens far. Ena sonen bor nu med Eva som valde att flytta till Malmö 
medan den andre sonen valde att bo kvar hos deras pappa. I boken får man följa hennes resa 
där det beskrivs hur hon hanterar känslorna för att klara av dagen. Eva är en glad person som 
alltid har haft stora drömmar när det gäller utbildning och livet. Hon frågar ofta sig själv 
varför just hon drabbades av bröstcancer, och dessutom i två omgångar och i båda brösten! 
Eva funderar ofta kring hennes barn och hur de kommer klara sig om hon inte denna gång 
lyckas övervinna hennes cancer. Tankar som att hon borde klara av att fixa allt och ordna det 
bästa för barnen finns ofta där, hon har ingen man som kan hjälpa henne med allt. Svårigheter 
med att klara av att hantera de egna känslorna samtidigt som hon måste finnas där för barnen 
beskrivs också i denna bok. 

4.3 Dataanalys 
En manifest innehållsanalys innebär att meningsbärande enheter noggrant väljs ut från 
självbiografierna utifrån studiens syfte. Dessa kondenseras sedan för att lättare få en överblick 
över det väsentliga i de meningsbärande enheterna. Vidare kommer dessa kondenserade 
meningsenheter att kodas där texten abstraheras ytterligare och det väsentliga i texten blir 
ännu tydligare. Till sist kommer de koder som beskriver samma sak bilda underkategorier 
som i sin tur bildar kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Självbiografierna lästes igenom av båda författarna för att minimera risken att missa något 
relevant. Under läsningen antecknades meningsbärande enheter som citat direkt på papper för 
att inte riskera att glömma bort eller inte hitta dessa när de skulle skrivas in på datorn. När 
detta var klart skrevs dessa in på datorn i tabellform, sedan skrevs de ut och varje 
meningsbärande enhet klipptes isär. För att få en bra struktur och överblick över alla 
meningsbärande enheter lades dessa ut på ett bord för att då kunna se vilka som var relevanta 
till syftet, vilket resulterade i att några meningsbärande enheter plockades bort. Vidare 
kondenserades de meningsbärande enheterna på datorn i tabellform för att lättare se det 
väsentliga i dessa. De meningsbärande enheterna samt de kondenserade enheterna skrevs 
sedan ut och kodades handskrivet eftersom författarna föredrar papper och penna för att få en 
bättre helhet. För att lättare få en överblick på de meningsbärande enheterna, kondenserade 
meningsenheterna samt koderna klipptes de isär och lades ut på bordet. Vidare delades dessa 
lappar in utifrån likheter och olikheter. Dessa bildade till slut sju olika indelningar och inom 
dessa indelningar skapades sedan underkategorier. Alla dessa underkategorier lades sedan ut 
på bordet för att få en helhet som resulterade i att mönster kunde ses i varje underkategori, 
vilket gjorde det lätt att se vilka underkategorier som skulle bilda kategorier. Till sist fördes 
resultatet in på datorn i tabellform, se bilaga 4. 
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4.4 Etiska överväganden 
Enligt Erikson (2009) är det viktigt att beakta så att inte plagiat förekommer och detta handlar 
om att inte ta någon annans idéer eller texter utan att referera. En annan forskningsetisk aspekt 
är att eftersträva öppenhet och objektivitet, där inga egna åsikter får uppstå (Erikson, 2009). 
För att undvika att fusk och ohederlighet uppstår kommer en bedräglig analys att undvikas 
eftersom författarna då med avsikt förvränger texterna (Codex, 2012). Texterna har 
analyserats utan att en förvrängning har skett vid tolkning. 

5 RESULTAT 

Utifrån studiens syfte resulterade resultatet i sex kategorier med tillhörande underkategorier. I 
varje kategori beskrivs alla underkategorier kortfattat och vidare kommer varje underkategori 
att beskrivas mer ingående. Citat används för att stärka mödrarnas upplevelser av att leva med 
bröstcancer.   

Tabell 1: Kategorier och underkategorier 

 

Kategorier Underkategorier 
 

En förändrad vardag 

 

Längtar tillbaka till vardagen 

  Sjukdomen involverar hela familjen 

  

Otillräcklighet 

 

Upplevelse av att inte kunna finnas där för 
barnen 

   
Måste vara en stark moder 

  En bra uppväxt för barnen är viktigt 

 Allt för barnen 

 
Barnen kommer i första hand 

 

Tankar kring barnens oro 

 

Måste kämpa 

 

Barnen ger livsglädje 

 
 Barnen ger ork till att kämpa 
 

Öppen och ärlig 

 

Hur man pratar med barnen 

 Barnen måste få vara delaktiga 

 

Ansvar 
Att det finns någon där för barnen 

Rädd att inte vara en bra moder 

 Största rädslan är att lämna barnen 
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5.1 En förändrad vardag 
Bröstcancer är något som drabbar hela familjen och leder till en förändrad vardag där de 
vardagliga rutinerna rubbas. Mödrarna längtar tillbaka till livet innan bröstcancern och de 
inser hur mycket det vardagliga livet med barnen betyder. Denna kategori beskriver att 
mödrarna längtar tillbaka till vardagen och att sjukdomen involverar hela familjen. 

5.1.1 Längtar tillbaka till vardagen 

Mödrarna upplever att sjukdomen medför en förändrad vardag eftersom bröstcancern tar upp 
mycket av deras tid. En trygghet är att få vara hemma med barnen och få ta hand om de 
vardagliga rutinerna. Detta påminner om tiden innan sjukdomen då de orkade med 
modersrollen vilket är det som verkligen betyder någonting ”Jag har inte längre full kontroll 
över mitt liv. Därför vill jag hem så fort som möjligt, hem till vardagliga rutiner och en familj 
som är full av liv” (Tiger, 2010, s. 21). I samband med sjukdomen inser mödrarna hur mycket 
de längtar tillbaka till vardagen som innebär tillexempel matlagning, tvättning och städning. 
”Nu väntar det ”vanliga” livet. Det vanliga livet som vi så ofta springer ifrån. Jag vill inget 
hellre än att springa till det” (Hållén, 2001, s. 49). Trots att mödrarna vill klara av alla 
vardagsrutiner medför sjukdomen en utmattning vilket leder till att de inte orkar med alla 
vardagsrutiner i den utsträckning som de önskar. Detta medför att hela familjen får hjälpa till 
mer hemma. ”Isak är så himla duktig. Han hjälper mig, handlar, lagar mat, dammsuger 
lägenheten” (Nyberg, 2008, s. 69). Familjen finns där som stöd och hjälper till med 
vardagsrutinerna för att livet ska gå ihop. Detta ger mödrarna möjlighet att fokusera på 
behandlingen och finna kraft till att övervinna bröstcancern. Vidare beskriver mödrarna att det 
skulle vara skönt att bara ha vardagsbekymmer att fundera över. ”Att trött få kliva ur sängen 
på morgonen och bara ha vardagsbekymmer att fundera över” (Andersson, 2004, s. 59). 
Mödrarna upplever en förändrad vardag och de längtar tillbaka till vardagen som de hade 
innan bröstcancern. 
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5.1.2 Sjukdomen involverar hela familjen 

Mödrarna beskriver att de har en rädsla att skrämma barnen när de blev sjuka. Bröstcancern 
involverar hela familjen då mödrarna förstår att barnen är medvetna om vilken allvarlig 
sjukdom de har drabbats av. Mödrarna funderar därför på hur barnens tankar går ifall de 
försvinner från dem. För varje framsteg som de gör i behandlingen påverkar det hela familjen. 
När mödrarna sakta blir bättre infinner sig ett hopp om att de kommer att överleva 
bröstcancern vilket gör att optimismen i familjen ökar. Detta hopp och optimism ökar 
eftersom att de ser ett slut på allt elände och att deras moder troligtvis kommer övervinna 
kampen mot bröstcancern.  

”Det var en vardag i vardagen, något vi saknat sedan den hemska dagen i september. Nu infann 
sig ett lugn och en optimism i familjen. Denna optimism tilltog allt mer för varje behandling 
som var avklarad och plötsligt kunde man någonstans i fjärran skymta slutet på allt elände” 
(Andersson, 2004, s. 48).  

Denna optimism ger familjen hopp om att denna förändrade vardag kommer att återgå till den 
vardag som de hade innan sjukdomen.  

5.2 Otillräcklighet 
Mödrar med bröstcancer kan uppleva en otillräcklighet gentemot barnen, då de ofta kan känna 
att de inte finns där i den utsträckning de önskar. De känner en press på sig att de måste vara 
en stark moder och känner då att de inte kan visa den egna frustrationen inför barnen. En 
viktig önskan för dessa mödrar är att deras barn ska få en bra uppväxt och de vill inte att deras 
sjukdom ska stå i vägen för detta. Denna kategori beskriver att mödrarna upplever att de inte 
kan finnas där för barnen vilket upplevs som otillräcklighet. Vidare beskrivs att mödrarna 
upplever att de måste vara starka samt att barnens uppväxt är betydelsefullt. 

5.2.1 Upplevelse av att inte kunna finnas där för barnen 

Mödrarna beskriver att de inte kan vara den moder som de vill vara då de upplever en 
otillräcklighet när barnen behöver dem som mest. ”Min sjukdom slog ner i deras tonårstid, en 
tid när de behövde mig” (Hållén, 2001, s. 39). De anser att en moder ska vara pigg och frisk. 
De vill inte att deras barn ska behöva fundera på om de kommer att försvinna från dem. ”Inte 
en mamma som är sjuk och rädd och kanske snart skall dö. En sådan mamma vill ingen ha” 
(Andersson, 2004, s. 44). En moders uppgift är att vara barnens stöd men deras sjukdom 
medför att de är upptagna med behandlingar och egna känslor vilket bidrar till att mödrarna 
inte orkar finnas där i den utsträckning som de önskar. ”Är det jag som gör honom så ledsen? 
Jag, hans mamma, som är till för att vara hans stöd. Vad duger jag till just nu, jag kan ju inte 
vara mitt eget barns stöd ens” (Hållén, 2001, s.36). När mödrarna är upptagna med 
behandlingar och de egna känslor, kan de inte finnas där för barnen i den utsträckning de 
önskar. Detta ger en känsla av otillräcklighet som moder.   
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5.2.2   Måste vara en stark moder 

Det beskrivs att mödrarna inte tycker att barnen ska behöva ta del av deras jobbiga känslor 
kring sjukdomen. De tycker att barnen ska få vara barn och slippa oroa sig för deras moder 
och därför vill de inte visa sig svaga inför dem.  

”När jag lägger på och fortfarande skakar av gråt inser jag att Isak sitter vid datorn i 
vardagsrummet och har hört alltihop. Jag går in och kramar honom och förklarar att så här 
jobbigt kommer det att vara ibland, det är så med den här sjukdomen,,men det kommer ändå 
att bli bra. <<jag vet.>> säger han” (Nyberg, 2008, s.45). 

 En moder beskriver hur hennes rädsla för bröstcancer och död infann sig när hon insåg 
hennes sons beroende av henne och hennes välmående. Denna vetskap har gjort att hon 
upplever att hon måste vara en stark och pigg moder.”Eller kanske berodde det på att jag 
plötsligt insåg denne lille krabats behov och dennes beroende av mig och mitt välmående” 
(Andersson, 2004, s. 8). Barnen bidrar till att mödrarna upplever att de måste vara starka för 
att minska känslan av otillräcklighet gentemot barnen.  

5.2.3 En bra uppväxt för barnen är viktigt  

Mödrarna beskriver att barnen inte ska behöva genomgå något så jobbigt som att ens moder 
har drabbats av bröstcancer. De vill att deras barn ska ha en ”normal” uppväxt där modern 
orkar göra vanliga ”moderssysslor”. ”Man önskar varje barn en lugn och harmonisk uppväxt 
med en bullbakande rosig mamma som kokar varm choklad och sätter plåster på ens onda 
knä” (Andersson, 2004, s. 44). Mödrarna beskriver att när sjukdomen började vända till det 
bättre kände de att deras styrka började komma tillbaka. Det var viktigt att gå vidare och lägga 
det jobbiga bakom sig eftersom barnen behövde en glad och lycklig moder som inger hopp 
om framtiden. ”Jag vill skratta från hjärtat igen och jag vill att pojkarna ska se det och ta det 
till sig och få hoppet om lycka med sig i livet” (Nyberg, 2008, s. 125). Mödrarna vill ge 
barnen en bra uppväxt och därför vill de gå vidare i livet och lägga bröstcancern bakom sig. 
Detta leder till att upplevelsen av otillräcklighet minskar då de orkar vara med barnen i större 
utsträckning. 
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5.3 Barnen kommer i första hand 
Mödrarna upplever att det är deras barn som får dem att orka kämpa. Barnen betyder allt för 
mödrarna och detta ger hopp till att fortsätta leva. De tänker mycket på hur barnens tankar går 
eftersom de inte vill se barnen olyckliga. Denna kategori beskriver att mödrarna gör allt för 
barnen och att de har tankar kring barnens oro.  

5.3.1 Allt för barnen 

Barnen betyder allt och kommer alltid i första hand för mödrarna. Mödrarnas framtid är oviss 
eftersom de inte vet om de kommer överleva bröstcancern vilket gör att de blir oroliga för att 
barnen ska bli ledsna och olyckliga om de går bort i sin cancer. För att förhindra detta gör 
mödrarna allt för barnen då de vill se dem lyckliga.”Vi gjorde allt för honom, för att lindra 
och trösta” (Andersson, 2004, s. 14). Mödrarna upplever att de inte kan visa den egna rädslan 
som de har om sjukdomen inför barnen eftersom en av de viktigaste uppgifterna en moder har 
är att skydda barnen mot allt ont. ”Som mamma vill jag ju skydda mina barn från det onda” 
(Hållén, 2001, s. 7). Allt runt omkring i livet som tillexempel mode blir oväsentligt för 
mödrarna då barnen kommer in i deras liv eftersom de då betyder allt, barnen får aldrig 
komma i andra hand. ”jag ska försöka ta mig mer tid med honom nu, försöka lyssna bättre. 
Nu när allt snurrat kring sjukdomen så länge så har jag varit helt uppe i mig själv, fast i den 
förfärliga ångestbubblan” (Nyberg, 2008, s. 152). Sjukdomen gör att mödrarna känner sig 
upptagna med de egna känslorna vilket upplevs jobbigt då barnen alltid ska komma i första 
hand.  

5.3.2 Tankar kring barnens oro 

När mödrarna pratar med barnen om deras bröstcancer funderar de då på hur stor oro detta 
skapar för barnen. Det beskrivs att mödrarna inte vill att deras barn ska behöva oroa sig för 
deras moder. ”Och barnen. Så mycket oro de måste haft inom sig” (Nyberg, 2008, s. 22). 
Mödrarna känner att de inte riktigt vet hur mycket barnen lider och hur de upplever deras 
moders cancer, eftersom mödrarna upplever det svårt att prata med barnen om hur de mår. 
”Jag försökte under lång tid få honom att prata om hur han mådde men så fort jag vidrörde 
ämnet började han gnola” (Andersson, 2004, s. 43). Denna svårighet att prata med barnen gör 
att mödrarna har många funderingar kring hur mycket oro de bär inom sig eftersom barnen 
alltid ska komma i första hand och inte behöva må dåligt.  
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5.4 Måste kämpa 
Bröstcancern är en jobbig och tung period och mödrarna måste hitta nyckeln till att orka 
kämpa vidare. Nyckeln till deras ork att kämpa vidare är deras familj men framförallt deras 
barn som gör dem påminda om vilket underbart liv de har. De upplever att barnen får en 
orättvis uppväxt då deras moder har en förlorad ork. Det finns många mörka stunder men 
deras barn ger tillbaka livsglädjen. Denna kategori kommer att beskriva att det är barnen som 
ger mödrarna livsglädje samt att barnen är deras ork till att kämpa. 

5.4.1 Barnen ger livsglädje 

Mödrarna beskriver en förtvivlan då de inte vet om de kommer överleva sjukdomen. Det som 
skänker mödrarna livsglädje och lycka är att få vara barnens moder. 

”Jag går ut och möter dem, kramar Isak. Tycker han har vuxit på fem dygn, han har faktiskt 
gått förbi mig. Tror han är glad att se mig också, fast det visar man ju inte så översvallande 
som snart femtonårig kille” (Nyberg, 2008, s. 144).  

Det är lätt att tappa hoppet och se allt negativt men då barnen finns i mödrarnas liv bidrar det 
till att mödrarna får ork till att fortsätta kämpa. Barnen frambringar hopp och glädje hos 
modern.”Det viktiga var min underbara gudagåva till son” (Andersson, 2004, s. 6). Mödrarna 
tar upp att bröstcancern kan medföra tunga perioder där livsglädjen har varit som bortblåst. 
När de leker med barnen inser de hur tacksamma de är över att få vara moder vilket medför 
att mödrarna får tillbaka livsglädjen och bidrar till deras välmående. ”Jag mådde så bra och 
busade runt med barnen i drivorna” (Andersson, 2004, s. 57). När mödrarna får vara med 
barnen upplever de livsglädje och ett välmående vilket bidrar till en känsla av att mödrarna 
måste kämpa då de inte vill mista stunderna med barnen. 

5.4.2 Barnen ger ork till att kämpa 

Kärnan till mödrarnas ork att kämpa vidare är deras familj då de alltid finns där vad som än 
händer i med- och motgångar. När de mår som sämst och det finns en tveksamhet om fortsatt 
ork till kämpandet är det familjen och barnen som ger mödrarna ork till att kämpa. När barnen 
finns där påminner detta mödrarna om vad som är viktigt att leva för, vilket ger kämparglöd 
och kraft till att övervinna bröstcancern.”Nästa sekund när min son kliver över tröskeln är 
tveksamheten som bortblåst och jag vet att jag kommer att kämpa hur länge som helst” 
(Andersson, 2004, s. 75). Barnen är det viktigaste i mödrarnas liv och gör det betydelsefullt 
att leva vilket medför en kraft att orka kämpa och inte bara ge upp. ”Och jag tänker på barnen. 
Orange. Stark, glödande varm orange. Där inne i buken. Urkraft. Pojkarna i min mage” 
(Nyberg, 2008, s. 138). Mödrarna beskriver att det inte är rättvist mot barnen att deras moder 
drabbats av bröstcancer. ”Det ska gå bra. Jag ska kämpa så jag kan fortsätta vara en snäll och 
rolig mamma” (Tiger, 2010, s. 12). Denna orättvisa mot barnen ger mödrarna ork till att 
fortsätta kämpa för att de ska kunna vara den moder som de vill vara.  
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5.5 Öppen och ärlig 
Mödrarna beskriver bröstcancern medför jobbiga känslor som är svåra att hantera. Detta 
innebär bland annat att de upplever det svårt att prata med barnen då de inte vill skrämma dem 
med deras egna känslor kring sjukdomen. Hur jobbig bröstcancern än är så upplever mödrarna 
att barnen har rätt att få vara delaktiga genom hela sjukdomsförloppet. Denna kategori 
kommer att beskriva mödrarnas upplevelser av hur de pratar med barnen. Till sist beskrivs det 
att mödrarna upplever att barnen måste få vara delaktiga. 

5.5.1 Hur man pratar med barnen 

Mödrarna upplever att de måste vara öppna och ärliga mot barnen. Trots detta beskriver 
mödrarna att de upplever det svårt att veta hur de ska prata med barnen om deras bröstcancer. 
De har svårt att veta vad de ska säga till barnen och hur de ska berätta det utan att skrämma 
dem. Mödrarna är själva väldigt rädda och upptagna med de egna känslorna kring sjukdomen, 
vilket försvårar samtalen med barnen då deras egen rädsla riskerar att blottas. ”Ja, vad tusan 
ska man säga? Herregud, jag vet ju inte vad jag ska säga eller hur jag ska säga det. Tänk om 
jag skrämmer barnen? Hur mycket av min egen rädsla får jag röja?” (Hållén, 2001, s. 7). 
Mödrarna ser på barnen att de är oroliga och inser att barnen måste få veta att de har drabbats 
av bröstcancer. De beskriver att det bästa sättet är att berätta det viktigaste kring bröstcancern 
för att inte oroa barnen för mycket. Vidare beskriver mödrarna att det även är viktigt att 
berätta om de tuffa behandlingarna som kommer göra deras moder svag i perioder, och att 
detta kommer påverka hela familjen. ”Jag berättade sakligt för honom att det som jag oroat 
mig för var faktiskt sant. Jag hade fått cancer och skulle få behandling för att bli frisk” 
(Andersson, 2004, s. 14). En moder tar upp att det är jobbigare att prata med döttrarna då de 
själva kan drabbas av bröstcancer och att se sin moder så sjuk kan medföra en stor oro att de 
själva blir så sjuka om de drabbas. En annan moder beskriver att det är svårt att prata med 
sonen eftersom han inte är redo att prata om hennes sjukdom, men ibland öppnar han sig. 
Detta har gjort att hon har insett att hon måste ta det i hans takt och invänta tills han själv 
väljer att prata om det. ”Isak följde med mig hem idag och vi köpte lite godis ikväll. Han har 
varit pratsam nu när vi inte setts på hela veckan    – ibland är han väldigt tystlåten men då och 
då väller det fram” (Nyberg, 2008, s. 152). För att minska oron hos barnen upplever mödrarna 
att de måste vara öppna och ärliga när de pratar med barnen om bröstcancern. 
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5.5.2 Barnen måste få vara delaktiga 

Det är viktigt att barnen får vara med från början för att de ska kunna vara delaktiga under 
hela sjukdomsförloppet och därmed se vad sjukdomen innebär för deras moder. ”Vi har låtit 
Viktor varit med i skeendet från första stund. Försökt att informera sakligt om vad som hänt 
utan att måla upp en hopplös bild” (Andersson, 2004, s. 90). Mödrarna vill inte att barnen ska 
behöva vara oroliga för deras moder men trots detta upplever mödrarna att barnen har rätt att 
få veta att deras moder har drabbats. En moder beskriver att hon tog med sin son när hon 
skulle på behandling för att han skulle få en inblick i sjukdomen. Detta medförde att sonen 
kände sig delaktig när han fick se vad hans moder gick igenom. Modern upplevde att det 
kändes bra när sonen fick vara delaktig vilket skapade en inre trygghet hos henne. Detta visar 
att när mödrarna är öppna och ärliga förstärker detta relationen till barnen.  

5.6 Ansvar 
Den största rädslan mödrarna upplever är att behöva lämna barnen om de avlider i 
bröstcancern. Att veta att någon finns där som tar hand om barnen ger mödrarna trygghet. För 
att mödrarna ska få ett lugn vill de att någon i släkten lovar att alltid finnas där för barnen om 
de går bort i bröstcancern. Denna kategori kommer att beskriva vikten av att det finns någon 
där för barnen, en rädsla att inte vara en bra moder och att den största rädslan är att lämna 
barnen. 

5.6.1 Att det finns någon där för barnen 

Mödrarna plågas av flera tankar om vad som kommer att hända med barnen ifall de skulle 
avlida i bröstcancern. Det är en moders ansvar att finnas där och skapa trygghet för barnen. 
När mödrarna tänker på att de kanske inte kommer att finnas där för dem infinner sig en 
rädsla om vem som kommer skapa denna trygghet för barnen. ”Jag är en stor del av deras 
trygghet och det betyder att de kan ställa vissa krav på mig” (Hållén, 2001, s. 46). Mödrarna 
upplever att de måste ta distans från barnen och inte förstärka deras relation då de har en oviss 
framtid. Istället är det viktigt att låta fadern ta en större plats hos barnen och låta dem bli mer 
beroende av honom. Detta ger mödrarna en trygghet eftersom att de då vet att det alltid 
kommer att finnas någon där för barnen. ”Jag måste få låta barnen bli mera beroende av sin 
pappa. Ingen vet hur länge de får ha kvar sin mamma” (Tiger, 2010, s. 36). För att mödrarna 
ska få en bekräftelse och ett lugn att någon finns där för barnen om de avlider är att fadern 
eller någon i släkten lovar modern att alltid finnas där och inte svika barnen.”Många gånger 
detta dygn bad jag Kjell lova mig att aldrig svika honom och alltid finnas där för honom” 
(Andersson, 2004, s. 15). Mödrarna upplever att det är deras ansvar att se till så att det finns 
någon där för barnen i deras uppväxt. 
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5.6.2 Rädd att inte vara en bra moder 

Mödrarna anser att det är deras ansvar att tillexempel orka hämta barnen på dagis och ordna 
barnkalas. De upplever att de har ett stort ansvar gentemot barnen men att deras bröstcancer 
medför en utmattning som gör att de inte orkar leva upp till detta. Detta resulterar i att 
mödrarna upplever en rädsla av att inte vara en bra moder då de anser att de inte lever upp till 
det ansvar som en moder har, vilket ger en rädsla av att de sviker barnen som i sin tur ger 
upphov till skuldkänslor. ”Nu mitt i planeringen av Viktors 11-årsdag. Insåg att jag inte skulle 
orka med ett stort barnkalas med sju sorters kakor, ballonger, serpentiner, ritade skattkartor, 
inköp av godispåsar och allt vad det innebar” (Andersson, 2004, s. 58). Detta ger känslor av 
att inte vara en bra moder och en upplevelse av att de sviker barnen, då de anser att det är 
deras ansvar att finnas där för barnen. 

5.6.3 Största rädslan är att lämna barnen 

Den största rädslan för mödrarna är att lämna barnen och detta ger många tankar kring hur 
deras barn kommer klara sig utan deras moder. Det beskrivs att mödrarna upplever att det är 
deras ansvar att hjälpa och stötta barnen så att de hittar rätt i livet då barnen är det viktigaste 
de har. 

”Hur ska det gå för honom? Klarar han sig utan mig? Jag vill ju så gärna vara med när han 
växer upp. Se hans utveckling och hans framtid. Hjälpa och stötta honom genom de jobbiga 
tonåren. Försöka styra honom i rätt rikting. Inte försvinna när han är som skörast” (Andersson, 
2004, s. 15).  

Den största rädslan för mödrarna är inte att dö utan det är att behöva lämna barnen. Att barnen 
successivt ska behöva se deras moder bli allt sämre och känna att hon överger dem om hon 
avlider. ”Inte är det döden i sig som är det otäckaste, det är rädslan att vara tvungen att lämna 
mina barn. Att tvingas överge dem. Att svika dem” (Hållén, 2001, s. 36). Mödrarna upplever 
att de har ett ansvar att alltid finnas där som stöd i barnens olika faser genom livet. De 
beskriver att de vill finnas där för att kunna ge tröst när barnen är ledsna eller rädda. Då 
barnen är beroende av sin moder känner mödrarna ett ansvar att överleva sjukdomen så de kan 
ge barnen stöd och trygghet genom livet. Denna ansvarskänsla är mödrarnas största motiv till 
att de vill överleva bröstcancern. ”En trygg mamma som finns där när man drömmer onda 
drömmar och som skrämmer bort det farliga. En mamma som alltid kommer att finnas där i 
bakgrunden som ett stöd och en trygghet” (Andersson, 2004, s. 44). De upplever bröstcancern 
som emotionellt jobbigare då de har barn att ta hand om och den största rädslan är att lämna 
barnen. ”Som kvinna och mamma är du också väldigt sårbar. Hur många av oss mammor har 
inte i ångest frågat oss: Kommer vi att få se vårt barn växa upp? Kommer vi att få uppleva 
skolavslutningar, tonårsproblem, giftermål och barnbarn?” (Andersson, 2004, s. 112). 
Mödrarna upplever att den största oron är att behöva lämna barnen vilket medför känslor av 
att de överger dem. Denna oro uppstod för att mödrarna upplever att det är deras ansvar att ge 
barnen stöd och hjälp genom livet.   
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6 DISKUSSION 

Diskussionen kommer att ta upp en resultatdiskussion där resultatet kommer att diskuteras 
gentemot tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. Vidare kommer en 
metoddiskussion att föras där egna reflektioner kommer att diskuteras angående val av metod, 
urval, analysprocessen, giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. I metoddiskussionen 
kommer även behovet av fortsatt forskning att presenteras. Till sist kommer en etikdiskussion 
att föras.  

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att mödrarna upplever en känsla av att inte räcka till och finnas 
där för barnen i den utsträckning som de önskar. Det beskrivs att det finns en rädsla över att 
deras barn ska behöva förlora deras moder och inte få det stöd som de behöver i deras 
uppväxt. Detta bekräftas i tidigare forskning där det beskrivs att barnen har en rädsla att 
förlora deras moder då de inte anser att de är redo att klara sig på egen hand. Det uppkommer 
även en oro om vem som kommer finnas där om deras moder avlider (Zhalis, 2001). 
Mödrarna upplever att de inte kan visa den egna rädslan och frustationen som de har över 
sjukdomen för barnen eftersom de anser att barnen har en tillräckligt svår period att ta sig 
igenom. I tidigare forskning ses ett samband med detta då det framkommer att barnen 
upplever det jobbigt att modern har drabbats av bröstcancer vilket skapar en ständig oro för 
barnen och som kan ge upphov till sämre sömn (Zhalis, 2001). Då mödrarna inte vill visa 
deras frustration inför barnen kan detta betyda att de flyr från problemet eftersom de inte vill 
acceptera sjukdomen och involvera barnen i den jobbiga situationen. Detta innebär att 
mödrarna själva inte behöver konfronteras med lidandet. Detta kan då ses som att mödrarna 
befinner sig i lidandenivån ”att ha ett lidande” där de flyr från problemet och accepterar inte 
sjukdomen (Eriksson, 1994).  

I resultatet beskriver mödrarna en ständig rädsla för hur mycket oro deras bröstcancer skapar 
för barnen och i tidigare forskning framkommer det även att männen upplever en oro för 
barnen då de vet att barnen förknippar cancer med död (Forrest, m.fl., 2009). Något som 
framkommer i resultatet är att mödrarna anser att nyckeln till att orka kämpa vidare för att 
överleva är deras familjer men framförallt barnen. Tveksamheten som ibland infinner sig hos 
mödrarna försvinner när de är med barnen eftersom de då blir påminda om vad som är viktigt 
att leva för. Detta kan förknippas med begreppen sundhet och välbefinnande som Eriksson 
(1993) beskriver. Sundhet innebär allt det som påverkar psykiska hälsan positivt och 
välbefinnandet är den subjektiva dimensionen som utgör ett tillstånd av välbehag. Att 
mödrarna upplever en känsla av välbefinnande trots objektiva tecken på ohälsa kan relateras 
till Erikssons teori om hälsokorset där mödrarna befinner sig i position A, se figur 1 sida 2 
(Eriksson, 1993). 
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Mödrarna upplever att det är deras ansvar att ge barnen trygghet och om mödrarna avlider i 
bröstcancern är de oroliga att det inte kommer kunna finnas någon där för barnen och skapa 
denna trygghet. Då denna rädsla för att avlida finns hos mödrarna tar de ett steg tillbaka för att 
låta fadern ta ett större ansvar så att deras relation till barnen förstärks, vilket medför att 
fadern kan ge denna trygghet. I tidigare forskning framkommer det att kvinnorna låter 
männen ta ett större ansvar för barnen där de får tydliggöra för barnen vad sjukdomen innebär 
och även informera skolan. Det är även männen som ser till att barnen får skingra sina tankar 
(Forrest m.fl., 2009). För att mödrarna ska finna ett lugn vill de ha en bekräftelse på att någon 
alltid kommer att ta hand om barnen. Denna bekräftelse är ett bra stöd för dessa mödrar 
eftersom de då vet att någon alltid kommer finnas där för barnen. I tidigare forskning 
framkommer det att kvinnorna inte alltid berättar detta men männen vill att kvinnorna gör det 
för att de ska kunna stötta de på bästa sätt (Hilton, m.fl., 2000).  

Denna ovetskap leder till att männen upplever det svårt att veta hur de ska stötta kvinnorna på 
rätt sätt (Fergus & Gray, 2009). Då mödrarna inser vilken allvarlig sjukdom de har drabbats 
av börjar de få ramar kring lidandet och förstår att de kanske kommer avlida i bröstcancern 
vilket innebär att barnen förlorar deras moder. För att lindra lidandet har mödrarna ett behov 
av att veta att det kommer finnas någon där för barnen. Detta kan enligt Eriksson (1994) ses 
som att mödrarna befinner sig i ”att vara i lidandet” där de börjar förstå att de har ett lidande 
och lindrar detta genom kortsiktiga behovstillfredsställelser. 

Det framkommer i resultatet att mödrarnas framsteg i behandlingen påverkar hela familjen då 
optimismen ökar för varje lyckad behandling. Det bekräftas i tidigare forskning att 
bröstcancern påverkar hela familjen då bland annat männen upplever det svårt att koppla av i 
hemmiljön på grund av att kvinnan har en oviss framtid (Illingworth, m.fl., 2010). Något 
annat som visar sig i resultatet är att mödrarna upplever en svårighet att prata med barnen om 
deras bröstcancer då de inte vet hur mycket de ska berätta utan att skrämma dem. De är rädda 
att oroa barnen i onödan men trots detta upplever mödrarna att barnen har rätt att få veta att 
deras moder är svårt sjuk och får därför följa med på behandlingar för att se vad som händer 
med deras moder. Tidigare forskning visar att barnen trots deras oro vill vara delaktiga i 
moderns sjukdom och behandling för att se vad som händer med deras moder. Det 
framkommer även att det är bra om modern pratar med barnen om deras bröstcancer för att 
skapa ett förtroende till barnet där barnet kan lita på att inget undanhålls (Elmberger, m.fl., 
2000; Semple & McCance, 2010; Zhalis, 2001). När mödrarna tar med barnen på 
behandlingar kan detta ses som att de befinner sig i ”att varda i lidandet” eftersom de har 
accepterat sitt ”nya” jag genom att ha konfronterat lidandet och kan nu visa det för barnen 
(Eriksson, 1994). Mödrarna önskar att barnen får vara med under behandlingarna vilket 
sjukvården borde ha i beaktande då sjuksköterskornas ansvar bland annat innebär att främja 
hälsa och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). 
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Mödrarna beskriver att bröstcancern medför en utmattning. Denna utmattning orsakar att de 
upplever att de inte kan leva upp till dem förväntningar som de anser att de behöver för att 
vara en bra moder. Mödrarna upplever att barnen förväntar sig att de ska vara där och ta hand 
om de vardagliga rutinerna. De beskriver vidare att bröstcancern är emotionellt jobbigare då 
de måste finnas där för barnen. I tidigare forskning stärks detta resultat då det beskrivs att 
barnen är rädda för att deras moder ska avlida och funderar då på vem som kommer ta hand 
om de vardagliga rutinerna. Sedan framkommer det att barnen tycker det är jobbig att se deras 
moder svag och emotionellt instabil under behandling (Forrest m.fl., 2009; Zhalis, 2001). 
Denna utmattning som bröstcancern medför utgör ett sjukdomslidande eftersom sjukdomen 
ger upphov till denna utmattning (Eriksson, 1994).  

Eriksson (1994) beskriver att livslidandet kan vara alla de begränsningar som sjukdomen och 
behandlingarna medför. Detta berör hela människans tillvaro och i ett livslidande är denna 
tillvaro förändrad och medför begränsningar i vardagen. Detta kan relateras till mödrarna då 
de upplever att de inte har kontroll över livet i samband med bröstcancern där de inte orkar ta 
hand om de vardagliga rutinerna längre. Detta ger ett livslidande då de längtar tillbaka till 
tiden innan bröstcancern då de orkade vara den moder de vill vara. 

Resultatet stärks genom att tidigare forskning bekräftar mödrarnas upplevelser om hur det är 
att leva med bröstcancer. Detta genom att mödrarnas upplevelser stämmer överens med vad 
som framkommit i tidigare forskning gällande barnens och männens upplevelser. Detta 
påvisar att inga skillnader har hittats gentemot tidigare forskning utan resultatet har endast 
kunnat bekräftas från tidigare forskning. Syftet var att belysa mödrars upplevelser av att leva 
med bröstcancer och detta anses vara besvarat. Utifrån resultatet går det att se att mödrarna 
samstämmer om att döden inte är det mest skrämmande utan rädslan är att familjen men 
framförallt barnen mister deras moder. Detta resultat är viktigt i omvårdnaden då det visar att 
familjen betyder mycket vilket sjukvårdspersonalen borde ha i beaktande för att uppnå en 
optimal omvårdnad. 

6.1.1 Behovet av ytterligare forskning 

I resultatet framkommer det att mödrarna är beroende av stöd från hela familjen för att orka 
kämpa vidare i sjukdomen. Men även att det betyder mycket för mödrarna att familjen får 
vara delaktiga under sjukdomsförloppet och behandlingarna. Vid fortsatt forskning bör detta 
beaktas för att se hur mycket familjen bidrar till mödrarnas tillfrisknad och om familjen 
behöver bli mer involverad än vad de är idag. Bröstcancer är ett välutforskat ämne och ett 
annat förslag till fortsatt forskning kan då vara att undersöka hur mycket utav denna forskning 
som sjuksköterskorna har tagit till sig och använder i klinisk praxis. Detta för att ge dessa 
mödrar en optimal omvårdnad. 
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6.2 Metoddiskussion 
Syftet med examensarbetet var att beskriva mödrars upplevelser av att leva med bröstcancer. 
Då upplevelser eftersöktes valdes en kvalitativ innehållsanalys eftersom att likheter och 
skillnader skulle skildras i mödrarnas berättelser (Dahlberg, 1997). En litteraturstudie baserad 
på svenska självbiografier valdes då det anses mer intressant och relevant då författarna till 
examensarbetet är bosatta i Sverige. En orsak till att litteratur på ett annat språk valdes bort 
var att det fanns en rädsla av att feltolka materialet. Självbiografier valdes framför 
vetenskapliga artiklar då dessa ger en djupare inlevelse av vad kvinnorna upplever som svårt 
när de både är moder till minderåriga barn och har drabbats av bröstcancer. Genom dessa 
självbiografier skildras mödrarnas vardag vilket ger ett sammanhang över hela deras 
livssituation och en djupare förståelse kan skapas för dessa mödrar. En fördel med 
självbiografierna var att vid analysprocessen kunna gå tillbaka till självbiografierna för att få 
ett sammanhang i de meningsbärande enheterna. Med vetenskapliga artiklar ges inte samma 
möjlighet att hitta dessa sammanhang eftersom det är fler informanter vilket leder till en 
svårighet att hitta djupet i deras personliga berättelser (Graneheim & Lundman, 2004).  

Intervjuer hade varit det bästa sättet att få upplevelser från fler informanter samt att 
överförbarheten ökar där resultatet hade kunnat generaliseras i större utsträckning (Graneheim 
& Lundman, 2004). Denna metod valdes bort då tiden för examensarbetet inte hade räckt till 
eftersom intervjuer som metod är mer omfattande och kräver längre tid. Självbiografierna 
som valdes var skrivna av mödrarna själva och utgör en bättre grund till analysen då detta är 
obearbetat material och har inte tolkats. Styrkorna med dessa självbiografier var att alla 
mödrar hade minderåriga barn som fortfarande var beroende av dem vilket samstämde med 
urvalet i detta examensarbete. En svaghet med dessa självbiografier var att det inte fanns så 
stort urval, de flesta böcker handlade om kvinnor som hade drabbats av bröstcancer men det 
framkom inte om de hade några barn. Självbiografierna granskades innan läsningen 
påbörjades då de inte skulle vara skrivna innan 2000-talet eftersom mödrarnas upplevelser 
kan ändras över tid och ett aktuellt resultat eftersöktes. 

En manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valdes vilket ibland 
kunde upplevas som en svårighet då minimal tolkning skulle ske. När analysen påbörjades 
upplevdes det svårt att lägga förförståelsen åt sidan när de meningsbärande enheterna 
abstraherades. Förförståelsen lades åt sidan genom att författarna var objektiva vid läsningen. 
De förförståelser som fanns var att bröstcancern gav mödrarna en utmattning som ledde till att 
de inte orkade vara med barnen i den utsträckning som de önskar. Vidare fanns en 
förförståelse att detta kunde leda till skuld- och skamkänslor. Under studiens gång uppstod det 
funderingar om en latent innehållsanalys hade varit att föredra. Men då författarna till 
examensarbetet ansåg att tiden inte hade räckt till uteslöts denna metod. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) analysprocess kunde de meningsbärande enheterna väljas ut, kondenseras 
och kodas utan svårigheter. Men när koderna skulle bilda underkategorier uppstod det 
svårigheter då vissa koder kunde ha passat in i flera underkategorier. För att få ett 
sammanhang över dessa koder gick författarna då tillbaka till självbiografierna som medförde 
att det upplevdes lättare att placera koderna i rätt underkategori. 
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Giltighet innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att det material som analyseras är 
relevant gentemot syftet med studien. I detta examensarbete uppnås en tillräcklig giltighet då 
citat ur självbiografierna valdes ut noggrant utifrån examensarbetets syfte. För att bibehålla 
denna giltighet och inte falla ifrån syftet i analysen fick vissa meningsbärande enheter tas bort 
då de inte var relevanta gentemot syftet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
tillförlitlighet genom att den egna förförståelsen ska hållas tillbaka så att det blir minimalt 
med tolkning. Detta uppnås genom att båda författarna till examensarbetet kom överens om 
att båda skulle läsa samtliga självbiografier eftersom textinnehållet lästes då ur två synvinklar 
vilket minimerade tolkningsmöjligheterna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver även 
överförbarhet som handlar om att resultatet från analysen ska kunna generaliseras. Då endast 
fyra självbiografier skildrar mödrarnas upplevelser av att leva med bröstcancer går det inte att 
generalisera i den utsträckning som behövs för att resultatet ska bli överförbart på andra 
kontext. Då många likheter upptäcktes i mödrarnas berättelser går det ändå visa på en viss 
överförbarhet.  

6.3 Etikdiskussion 
Det har påträffats ett litet etiskt problem då hälsokorset har använts som bild i detta 
examensarbete och omedvetet tänkte författarna inte på att kontakta upphovsrättinnehavaren 
för ett godkännande. När detta upptäcktes kontaktades upphovsrättinnehavaren och ett 
godkännande erfordrades. För att inte plagiera självbiografierna har de meningsbärande 
enheterna valts ut som citat och detta stärker resultatets giltighet. Självbiografierna är redan 
utgivna verk och författarna har inte blivit tillfrågade om något godkännande för att vara med 
i detta examensarbete. För att undvika att fusk och ohederlighet skulle uppstå försökte 
författarnas förförståelser läggas åt sidan för att en minimal tolkning skulle ske vilket även 
stärker examensarbetets tillförlitlighet.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva mödrars upplevelser av att leva med 
bröstcancer samtidigt som de har minderåriga barn. I resultatet framkom det att mödrarna 
upplever en otillräcklighet gentemot barnen då deras bröstcancer medför begränsningar i 
vardagen. Det framkommer även att barnen är nyckeln till att mödrarna orkar kämpa vidare 
för att överleva, samt vikten av att barnen får vara delaktiga från början för att förstå vad 
sjukdomen innebär. Den största rädslan för dessa mödrar är att behöva lämna barnen om de 
avlider i bröstcancern och vem som då kommer finnas där och ge barnen trygghet. Genom 
detta examensarbete kan slutsatser dras att det är viktigt att se hela familjen då detta är en stor 
hjälp för tillfrisknandet. Efter detta examensarbete finns nu kunskap om att mödrar med 
minderåriga barn inte upplever bröstcancern som den största oron, utan det är hur familjen 
men framförallt barnen kommer klara vardagen om mödrarna avlider.     
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BILAGA 1 
 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 

CHINAL 
plus 

Breast cancer AND 
children AND fathers 

2001-2010 

7 träffar  

2013-04-
23 

 

Breast cancer in young families: a 
qualitative interview study of fathers 
and their role and communication with 
their children following the diagnosis of 
maternal breast cancer 

Pubmed Breast cancer AND 
children AND fathers 

29 träffar 
2013-04-
23 

Men's Perspectives on Individual and 
Family Coping with their Wives' Breast 
Cancer and Chemotherapy 

CINAHL 
plus 

Breast cancer AND 
husbands 

 Full text  

2000-2012 

15 träffar  

2013-04-
03 

Israeli and Chinese partners of women 
with breast cancer: a cross-cultural view 
of marital issues 

Pubmed Breast cancer AND men 
AND sexual issues 

13 träffar 

2013-04-
03 

Men’s Sexual Issues After Breast 
Cancer in Their Wives: a qualitative 
study. 

Pubmed Breast neoplasms AND 
family AND care 

Full text available 

 Review 

5 years 

55 träffar  

2013-04-
03 

The importance of relationships in the 
experience of cancer: A re-working of 
the policy ideal of the whole-systems 
approach. 

Pubmed Breast cancer AND 
husbands AND  
experiences 

20 träffar 

2013-04-
03 

Relationship vulnerabilities during 
breast cancer: patient and partner 
perspectives 

CINAHL 
plus 

Breast cancer AND 
being a good parent 

2 träffar 

2012-11-
20 

Transforming the exhausting to 
energizing process of being a good 
parent in the face of cancer. 

 

 

BILAGA 1 ARTIKELMATRIS 
De databaser som har använts är Pubmed och CINAHL plus. Två databaser har använts 
eftersom urvalet annars hade blivit för litet. Sökningarna gjordes med specifika ord som 
integrerade med det valda ämnet vilket gjorde att sökningen gav färre träffar. Sedan lästes 
abstract och om dessa verkade intressanta lästes även resultatet i artiklarna. 
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Pubmed Children AND mother 
with breast cancer 

Full text available 

Specify Custom Date 
Range 2010-01-01 – 
2010-12-31 

62 träffar 

2013-04-
23 

Mothers and Daughters: Intertwining 
Relationships and the Lived Experience 
of Breast Cancer.  

Pubmed Breast cancer AND 
young children AND 
parent 

Full text available 

5 years 

18 träffar 

2012-11-
20 

Parents' experience of cancer who have 
young children: a literature review. 

 

CHINAL 
plus 

Children AND feeling 
AND breast cancer 

2001-2010 

9 träffar 

2013-04-
23 

The child's worries about the mother's 
breast cancer: sources of distress in 
school-age children. 
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BILAGA 2 TILLSTÅND ATT ANVÄNDA HÄLSOKORSET 
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BILAGA 3 SÖKVÄGAR AV SJÄLVBIOGRAFIERNA 

 

  

 

 

 

 

 

Bibliotek Sökord Antal träffar Urval Titel 

Mälardalens 
högskola 
Västerås 

Bröstcancer 55 2 
Jag vill leva… 

Brösttoner 

Enköpings 
huvudbibliotek 

När livet rämnar 1 1 När livet rämnar 

Enköpings 
huvudbibliotek 

Bröstcancer 20 1 

När du blir 
”flintis” kan 
pappa köra mig 
till fritids då? 



  

Meningsbärande enhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”De som kämpar mest och 
som är navet i mitt läkande 
är min släkt och familj. 
Kjell och Viktor först och 
främst som lever med mig 
24 timmar om dygnet, och 
liksom jag upplever faser av 
med – och motgång” 
(Andersson, 2004, s 81). 

Kärnan i mitt 
läkande är Kjell 
och Viktor som 
alltid är där i 
både med- och 
motgång. 

Son och 
sambo gör att 
jag orkar 
kämpa. 

Barnen ger 
ork till att 

kämpa. 

Måste 
kämpa 

”Nästa sekund när min son 
kliver över tröskeln är 
tveksamheten som bortblåst 
och jag vet att jag kommer 
att kämpa hur länge som 
helst” (Andersson, 2004, s 
75). 

När jag ser min 
son försvinner 
min tveksamhet 
och jag ska 
kämpa. 

Sonen är 
nyckeln till 
kämpandet. 

”Den största moroten jag 
har för att överleva är vår 
underbara son. Jag ska 
finnas för honom länge än 
och han kommer att hjälpa 
mig att leva många år till” 
(Andersson, 2004, s 76).  

Det viktigaste i 
livet är vår son. 
Jag ska finnas 
där för honom 
vilket ger mig 
kraft att leva. 

Min son är 
styrkan i mitt 
kämpande. 

”Mitt liv som är så dyrbart 
som livskamrat, som vän 
och som mamma. Jag 
tänker inte bara ge upp” 
(Tiger, 2010, s 13). 

Mitt liv är så 
betydelsefullt 
och därför 
tänker jag inte 
bara ge upp. 

Jag har så 
mycket att 
kämpa för. 

”Nej jag vill inte försvinna 
från min familj. Jag ska inte 
försvinna” (Tiger, 2010, s 
63). 

Jag ska och vill 
inte försvinna 
ifrån min familj. 

Familjen får 
mig att kämpa. 

BILAGA 4 EXEMPEL PÅ ANALYSPROCESSEN 



  

  

 

 

 

 

”Ovärderliga är de stunder 
när familjen kommer” 
(Tiger, 2010, s 15). 

Ovärderliga 
stunder är när 
familjen 
kommer. 

Familjen 
betyder allt. 

”Jag går i cirklar och vrider 
mina händer. Varför, det är 
inte rättvist. Jag är en snäll 
och rolig mamma. 
Barnen…… Jag känner hur 
tårarna sakta rinner ner för 
mina kinder. Nej jag ska 
kämpa” (Tiger, 2010, s 11). 

Det är inte 
rättvist att en 
snäll och rolig 
mamma ska 
drabbas, nej jag 
ska kämpa. 

Barnen ger 
mig 
kämparglöd. 

”Det ska gå bra. Jag ska 
kämpa så jag kan få 
fortsätta vara en snäll och 
rolig mamma” (Tiger, 2010, 
s 12). 

Jag ska kämpa 
så att jag kan 
vara en snäll 
och rolig 
mamma. 

Barnen ger 
mig styrka att 
orka kämpa. 

”Och jag tänker på barnen. 
Orange. Stark, glödande 
varm orange. Där inne i 
buken. Urkraft. Pojkarna i 
min mage” (Nyberg, 2008, 
s 138). 

När jag tänker 
på barnen 
känner jag en 
urkraft i buken. 

Barnen ger 
mig kraft. 

”Jag får jobba hårt men jag 
måste klara det. För min 
egen skull, och för barnens” 
(Nyberg, 2008, s 125). 

Jag måste 
kämpa för att 
finnas där för 
barnen. 

Barnen ger 
mig 
kämparglöd. 

     

Barnen 
ger ork 
till att 
kämpa 

Måste 
kämpa 



  

”Jag mådde så bra och 
busade runt med barnen i 
drivorna” (Andersson, 2004, 
s 57). 

Jag mår bra när 
jag busar med 
barnen. 

Lycka är att få 
leka med 
barnen. 

Barnen 
ger 

livsglädje.  

Måste 
kämpa 

”Det var naturligtvis tunga 
perioder mellan varven men 
också en otrolig livsglädje. 
En tacksamhet över att jag 
varje dag hade förmånen att 
få leva och umgås med mig 
familj och mina vänner” 
(Andersson, 2004, s 48). 

Under min tunga 
period kände jag 
en livsglädje 
genom att få 
vara med min 
familj och 
vänner. 

Livsglädje är 
att få vara med 
min familj och 
mina vänner. 

”Att känna tilltro till 
framtiden och min egen kraft 
är känslor som gör mig stark. 
Den sortens styrka är precis 
vad jag behöver, både som 
mamma och kvinna” (Hållén, 
2001, s 64).  

Känslor som gör 
mig stark är 
tilltro till 
framtiden och 
min egen kraft. 
Det behöver jag 
som mamma och 
kvinna. 

Att tro på mig 
själv gör mig 
stark som 
mamma. 

”Jag går ut och möter dem, 
kramar Isak. Tycker han har 
vuxit på fem dygn, han har 
faktiskt gått förbi mig. Tror 
han är glad att se mig också, 
fast det visar man ju inte så 
översvallande som snart 
femtonårig kille”(Nyberg, 
2008, s. 144) 

Jag blir lycklig 
när jag får träffa 
Isak och jag tror 
att han blir lika 
glad. 

Han ger mig 
känslor av 
lycka. 

 

 

 

 

”Det viktiga var min 
underbara gudagåva till 
son”(Andersson, 2004, s. 6) 

Min underbara 
son är 
betydelsefull. 

Min son är 
viktig och 
skänker 
livsglädje. 

  



  

 

 

 

 

 

 

”Barnen har blivit två år 
äldre och betyder ofantligt 
mycket för mig. De år jag har 
privilegiet att vara deras 
mamma tänker jag ta vara på 
så mycket jag förmår” 
(Tiger, 2010,s 72). 

Barnen betyder 
mycket för mig 
och jag har tur 
som får vara 
deras mamma. 

Lyckan är att 
få vara deras 
mamma. 

  

”Att jag är psykiskt påverkad 
av det hela vet jag redan. 
Annorlunda är det när jag 
kommer hem över helgerna. 
Då är det många som pockar 
på min uppmärksamhet och 
det är mycket jag vill göra i 
mitt hem” (Hållén, 2001, s 
41). 

Jag är psykiskt 
påverkad men 
när jag kommer 
hem är det 
annorlunda då 
jag vill vara med 
familjen. 

Familjen gör 
mig mentalt 
lugn. 

Barnen 
ger 
livsglädje 

Måste 
kämpa 
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