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Abstract 
Background: Breast cancer is one of the most common types of cancer in the world and it 
usually affects elderly women. However, there are between 600-700 cases per year in Sweden 
where women under the age of 45 are diagnosed. Removal of the breast or part of the breast, 
hair loss, fatigue and nausea as a result of the breast cancer treatment has an emotional and 
physical impact on the women’s lifeworld. The nurse should build a relationship with the 
women to identify and meet their needs.   
Aim: To describe younger women’s experiences of getting a breast cancer diagnosis and life 
afterwards. 
Method: Four biographical books were analyzed to match the aim of the study.  
Result: The findings were that the women experience similar thoughts and feelings when it 
comes to living with a cancer diagnosis. Feelings such as fear, anger and distress were 
expressed in the biographies. To be able to fight against the disease the women highlighted 
the importance of support from family members and the medical staff.  
Conclusion: The women’s describes both physical and mental changes due to treatment, a 
strong influence on the woman’s lifeworld. It is therefore important that the nurse support, 
comfort and assist the patient during the entire course of the disease. It might help the woman 
to find bright spots in life and maintain hope for the future. 
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Inledning 
Bland de cancerdiagnoser som ställs i världen är bröstcancer den som vanligast drabbar 
kvinnor (World Health Organization [WHO], 2011). Sjukdomen upptäcks normalt genom en 
mammografiundersökning. Denna screening erbjuds inte kvinnor under 40 år, vilket möjligen 
kan göra att den unga kvinnan inleds i föreställningen att risken att drabbas inte är så stor och 
därför inte tagit till sig kunskapen om sjukdomen. Bristen på kunskap och rädsla för vad 
undersökningen kan visa kan påverka tidpunkten för när den drabbade kvinnan söker vård.  
 
Diagnosen bröstcancer kan i ung ålder komma som en chock då dessa kvinnor är mitt i livet. 
Sjukdomen medför både fysiska och psykiska förändringar som gör att kvinnans livsvärld 
påverkas. För att kvinnan ska orka kämpa mot sjukdomen är det betydelsefullt med ett 
skyddsnät bestående av anhöriga och vårdpersonal. Det är därför viktigt att lyfta fram 
kvinnornas upplevelser och tankar av sjukdomen. Genom att få en inblick i hur kvinnorna 
känner och tänker kan sjuksköterskornas möjlighet att stödja och ge en god vård underlättas.  

 

Bakgrund 
Bakgrunden delas in i tre delar. Först ges en introduktion till sjukdomen bröstcancer, dess 
patofysiologi med symtom och riskfaktorer, diagnostik, behandlingsalternativ och prognos. 
Sedan beskrivs hur kvinnor under 40 år kan uppleva sjukdomen och hur deras livsvärld 
förändras. Därefter redovisas tre studier inom området och slutligen beskrivs Husserls 
livsvärldsbegrepp utifrån Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003).  
 
Sjukdomen bröstcancer 
I Sverige konstateras 7000 bröstcancerdiagnoser per år och i genomsnitt är det 15-20 svenska 
kvinnor som insjuknar varje dag (Nystrand, 2010). De som drabbas av bröstcancer är vanligen 
äldre och medelålders kvinnor. Dock förekommer det i Sverige mellan 600-700 fall per år där 
kvinnor under 45 år insjuknar, varav ett tjugotal av dessa är under 30 år 
(Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation [BRO], 2010).  
 
Bröstet utvecklas med påverkan av hormonerna östrogen och progesteron och består av 
bindväv, muskelvävnad, fettvävnad, mjölkkörtlar, mjölkgångar och lymfkörtlar (Nystrand, 
2010). Enligt Bergh och Emdin (2008) påverkar östrogen och progesteron receptorer i 
bröstvävnaden vilket leder till ökad celldelning som kan vara en orsak till uppkomst av 
bröstcancer.  
Denna celldelning leder ofta till en knöl i bröstet, vilket är det vanligaste symtomet. Knölen 
uppträder vanligtvis i övre delen av bröstet där det finns mer bröstkörtelvävnad (Bergh & 
Emdin, 2008).  Alla knölar som upptäcks behöver inte innebära bröstcancer, utan många är 
godartade (Kvinnsland, 2003). Andra allmänna symtom vid bröstcancer kan vara en knuta i 
armhålan, hudförändringar av bröstet, indragningar av bröstvårtan och sekretion från 
bröstvårtan (Bergh & Emdin, 2008). Ömhet i bröstet och smärta är däremot inga vanliga 
symtom när det gäller bröstcancer (Nystrand, 2010).  
 
De faktorer som påverkar uppkomsten av bröstcancer är bland andra hormonella eftersom 
bröstkörteln påverkas av hormonerna östrogen och progesteron. Risken för bröstcancer ökar 
med antalet menstruationscykler under livet. Kvinnor som behandlas med hormonpreparat så 
som p-piller och östrogenbehandling vid klimakteriebesvär har en ökad risk att drabbas. 
Sjukdomen kan uppstå på grund av ärftliga faktorer genom speciella bröstcancergener. Andra 
faktorer som kan påverka risken att få bröstcancer är fetma efter klimakteriet samt ett högt 
alkoholintag (Nystrand, 2010). Det är även större risk att få elakartade knölar i brösten vid 
hög ålder.  
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Trots att riskfaktorerna är identifierade finns det ingen tydlig orsak till varför cellerna i 
bröstgångarna omvandlas till cancerceller. Sjukdomen uppkommer förmodligen genom ett 
samspel mellan flera olika riskfaktorer. Det finns med andra ord inga faktorer som ensamma 
orsakar sjukdomen, utan vissa faktorer ökar istället risken för att drabbas (Kvinnsland, 2003). 
Då risken att drabbas av bröstcancer ökar med åldern erbjuds alla kvinnor över 40 år 
kontinuerliga mammografiundersökningar som i ett tidigt skede kan påvisa förändringar i 
brösten (Törnberg, 2011). 
 
När en kvinna söker sjukvård på grund av en knöl i bröstet eller när knölen upptäcks via 
mammografi är det viktigt med en noggrann anamnes innefattande tidigare ingrepp i bröstet 
samt förekomst av bröstcancer i familjen. Det är även centralt att göra en klinisk 
undersökning där förändringar i hud och bröstvårta uppmärksammas. Knölens storlek, 
konsistens och rörlighet i förhållande till omgivande vävnad undersöks och omkringliggande 
lymfkörtlar bör inspekteras noggrant (Kvinnsland, 2003). Efter detta görs en 
mammografiundersökning där skillnaden mellan fett-, körtel- och tumörvävnad ses. Om 
mammografin görs på rätt sätt är det stor chans att finna förändringar i bröstvävnaden 
(Holmberg & Frisell, 2010).  
Ett viktigt komplement till mammografi är ultraljud som kan skilja på om det är en tumör 
eller en cysta och även ge en närmare bedömning av tumören (Holmberg & Frisell, 2010). För 
att avgöra om det rör sig om en godartad eller elakartad förändring gör läkaren en 
finnålspunktion. Celler från den misstänkta tumören sugs ut och granskas sedan i mikroskop 
(Nystrand, 2010). När cellerna från tumören är undersökta bestäms vilken behandling som ska 
ges.  
 
Kirurgi är den mest förekommande behandlingen av bröstcancer och den kan utföras på två 
olika sätt, bröstbevarande kirurgi eller avlägsnande av hela bröstkörtelvävnaden, så kallad 
mastektomi. Bröstbevarande kirurgi, följt av strålbehandling, genomförs i mer än hälften av 
alla bröstcancerfall och klassas därför som standardbehandling. Idag är det under vissa 
förutsättningar upp till kvinnan själv att välja vilken behandling som passar henne bäst. Om 
tumörerna skulle vara alldeles för stora eller utspridda rekommenderas mastektomi framför 
bröstbevarande kirurgi (Bergh & Emdin, 2008). Kompletterande behandling görs i form av 
strålbehandling, östrogenhämmande preparat och cytostatika för att minska återfallsrisken 
(Järhult & Offenbartl, 2006). Vid cancerbehandling används flera olika cytostatika med olika 
verkningssätt eftersom cancercellerna lättare utplånas om de angrips på flera sätt samtidigt. 
Vilka cytostatika som används beror på vilken typ av cancer patienten har. Det är vanligt att 
kortison i höga doser ges i samband med cytostatika för att minska de allergiska reaktionerna 
som kan uppstå vid behandlingen (Nordström, 2011).  
 
Bröstcancerpatienter har generellt en god prognos då överlevnadsgraden är hög. Dock finns 
det risk för återfall även långt efter sjukdomsdebuten (Holmberg & Frisell, 2010). Risken för 
återfall påverkas av vilket stadium bröstcancern upptäckts och behandlats i (Kvinnsland, 
2003). För att tidigt kunna upptäcka återfall är det viktigt att kvinnan utför självundersökning 
vilken helst bör göras en gång i månaden. Genom att ha en god kännedom om sina bröst är det 
lättare att finna förändringar (Sylwan, 2010). En självundersökning innebär att kvinnan lyfter 
upp sina armar och ser på sina bröst i spegeln. Det är viktigt att uppmärksamma förändringar i 
bröst, hud och bröstvårta. Efter detta bör kvinnan ligga ner och göra små cirkulerande rörelser 
över sina bröst och armhålor. När kvinnan är i duschen bör brösten kännas igenom då det är 
lättare att upptäcka ojämnheter när de är intvålande och fingrarna glider lätt över huden 
(Sylwan, 2010).  
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Förändrad livsvärld  
Under sjukdomsförloppet blir kvinnan behandlad med starka mediciner och operationer som 
påverkar de kvinnliga kännetecknen vilket kan vara ett orosframkallande moment. Dessa 
förändringar har inverkan på kvinnors syn på sig själva och sina kroppar. Den fysiska 
förändringen som uppkommer hos kvinnor orsakar känslor som i sin tur påverkar den 
kvinnliga identiteten (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). De kroppsliga 
förändringarna som kan uppstå i samband med behandling är håravfall, bröstavlägsnande och 
viktuppgång vilket i sin tur kan leda till minskad ork, sexlust och påverkad fruktsamhet. För 
att kunna förstå vilka känslor kvinnan kan uppleva under behandlingen presenteras nedan ett 
antal olika faktorer som kan påverka kvinnans livsvärld. 
 
I Perreault och Fothergill Bourbonnais (2005) studie framkom det att många av de kvinnor 
som fick operera bort ett bröst eller en del av ett bröst kände sig stympade och såg inte sig 
själva som kompletta. Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) förklarar hur många 
bröstcancerdrabbade kvinnor upplever en förändrad självbild vilket kan få dem att känna sig 
oattraktiva. Upplevelsen av en förändrad självbild kan vara vanlig då många förknippar 
bröstet med den kvinnliga identiteten (BRO, 2009). Kvinnor som har genomgått en 
bröstoperation har rätt att få en bröstprotes vilken provas ut då operationssåret är helt läkt. Om 
kvinnan har fått hela bröstet bortopererat kan en bröstrekonstruktion vara aktuell som 
vanligtvis görs något år efter bröstoperationen (Nystrand, 2010). En rekonstruktion kan göras 
på flera olika sätt men normalt används ett silikonimplantat. Bröstet kan även byggas upp av 
kroppens egen vävnad och i de allra flesta fall uppnås ett bra resultat så att det inte syns 
utanpå behån att kvinnan har blivit bröstopererad (BRO, 2009).  
 
Cytostatika är ett läkemedel som påverkar de friska cellerna vilket kan få kvinnan att uppleva 
biverkningar i form av orkeslöshet och illamående (Nordström, 2011). Vid 
cytostatikabehandling skadas cellförnyelsen i hårsäckarna vilket leder till att de nybildade 
hårstråna blir mycket tunna. Dessa hårstrån går oftast av när de kommer till hudytan vilket får 
till följd att kvinnan tappar hår (Wallberg, 2010). Detta är en omställning som för de flesta 
kvinnor upplevs besvärligt då de känner en förlust av den kvinnliga identiteten (Elmir et al., 
2010). All cytostatika orsakar inte håravfall utan ibland blir håret lite tunnare och när 
cytostatikabehandlingen är avslutad kommer håret tillbaka (Wallberg, 2010). Under pågående 
behandling får alla patienter erbjudande om att använda peruk. De flesta skaffar peruk redan 
innan håret fallit av och andra väljer att använda sjal, hatt eller mössa (Wallberg, 2010).  
 
I samband med behandling är det vanligt att den sexuella lusten minskar vilket kan bero på 
känslor som rädsla och ångest. Även biverkningar som trötthet, kraftlöshet och illamående 
påverkar den sexuella lusten. I samband med behandling är det vanligt med en obalans i 
hormonerna som i sin tur orsakar sköra slemhinnor i underlivet. De kvinnor som genomgår en 
cytostatikabehandling får en försämrad fruktsamhet genom att könshormonerna minskar och 
menstruationen vanligtvis upphör. Kvinnor som är i yngre åldrar kan uppleva 
klimakterieliknande besvär som svettningar och blodvallningar. Oftast, men inte alltid, 
återkommer fruktsamheten efter avslutad behandling (BRO, 2010; Wallberg, 2010).  
 
När kvinnor behandlas med cytostatika är det olämpligt med en graviditet på grund av risken 
för fosterskador. Rekommendationer är att kvinnan bör vänta något år efter avslutad 
cytostatikabehandling för att kroppen ska hinna återställa sig och samla kraft. Det finns inget 
som påvisar att barn som föds efter att kvinnan genomgått behandling har en ökad risk för att 
ha missbildningar (Wallberg, 2010).  
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De kvinnor som blivit behandlade för bröstcancer är ofta oroliga över att bli gravida. Vid en 
graviditet växer brösten vilket gör det svårare att upptäcka nya knölar (Connell, Patterson & 
Newman, 2006).  
 
En medicinsk cancerbehandling innefattar nästan alltid kortison (Nordström, 2011). Kortison 
är ett läkemedel som mildrar inflammationer och bromsar immunförsvaret genom att det 
minskar bildningen av olika ämnen som är verksamma vid inflammationer. Kortison har även 
en viktig roll i ämnesomsättningen. Vid behandling med kortison kan vissa biverkningar 
uppstå, exempelvis att vätska ansamlas i kroppen och personer får svullna händer och fötter. 
Vissa personer får i och med kortisonbehandling en ökad aptit och ändrad ämnesomsättning 
vilket leder till viktuppgång (Svenungsson, 2009). I samband med viktökning var det flera 
kvinnor i Beatty, Oxlad, Koczwara och Wades (2008) studie som upplevde att 
kroppsuppfattningen påverkades och detta ledde i sin tur till att självbilden förändrades.  
 

Sjuksköterskans funktion 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 2 § ska sjukvården vara av god 
kvalitet, bygga på respekt för patientens självbestämmande samt främja goda relationer till 
sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan bör även ge individuellt anpassad information gällande 
patientens tillstånd, vård och behandling. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs det att 
omvårdnaden ska bygga på respekt och ges på ett värdigt sätt. Sjuksköterskans grundläggande 
ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
Den omvårdnad som sjuksköterskan ger bör grundas på respekt för mänskliga rättigheter, 
värderingar, vanor och tro (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Dahlberg et al. (2003) 
menar att sjuksköterskan bör hjälpa patienten till att känna förtroende för vården. Patienten är 
den främsta experten på sig själv, sin livssituation och sitt lidande och detta bör 
sjuksköterskan ha hänsyn till i omvårdnaden. 
 
Birgegård och Glimelius (1998) anser att de flesta kvinnor som får en bröstcancerdiagnos 
genomgår någon form av kris. Människan har resurser till att ta sig ur krisen ensam men 
sjuksköterskans uppgift är att stödja kvinnan i denna process. Genom att tala om kvinnans 
upplevelser av sjukdomen får sjuksköterskan en uppfattning om vilka behov som behöver bli 
tillgodosedda. Alla människor har rätt att uppleva de känslor de känner och har olika sätt att 
visa dessa. Då det är vanligt att kvinnorna har känslor som ångest, nedstämdhet, mindervärde 
och ilska krävs det ett emotionellt gensvar från sjuksköterskan. Detta gensvar är betydelsefullt 
då krisen orsakar kaos med kvinnans känslor och tankar (Birgegård & Glimelius, 1998).  
 
Sjuksköterskan har således en stor uppgift i att trösta, stödja och informera kvinnan på bästa 
sätt i samband med bröstcancerdiagnosen. Att vara optimistisk är en betydande del i 
vårdandet och det kan hjälpa att informera om flertalet som blir helt botade och kan leva ett 
normalt liv efter sjukdomen (Järhult & Offenbartl, 2006). I Kovero och Tykkäs (2002) studie 
framkom det att kvinnors upplevelser av bemötande och samspel med sjukvårdspersonal är 
olika. Ett positivt bemötande och uppmuntran påverkar deras känsla av kontroll över 
sjukdomen. Genom att ha en god relation till läkare och sjuksköterska hade kvinnorna lättare 
att lita på dem.  
 
För att skapa en god relation till den bröstcancerdrabbade kvinnan är det betydelsefullt att 
informationen som ges är upplysande, ärlig och ges på ett pedagogiskt sätt. Sjuksköterskan 
behöver vara medveten om att patienten endast klarar ta in en mindre mängd information och 
därför bör det viktigaste sägas först i samtalet. För att öka kvinnans förståelse är det därför 
centralt att upprepa det som sägs i samtalet vid flera olika tillfällen.  
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Vissa kvinnor upplever det som en psykologisk tillfredsställelse när mycket information ges 
då sjuksköterskans kunskaper och intresse för patienten visar sig. Efter ett samtal ska ett 
papper skickas med hem där det står beskrivet vad som sagt under samtalet (Birgegård & 
Glimelius, 1998).  
 
Kvinnorna i Kovero och Tykkäs (2002) studie menar att det är tre huvudsakliga faktorer som 
påverkar informationsintaget: tidpunkten då informationen ges, informationens innehåll samt 
sättet att ge information. Enligt kvinnorna påverkar sinnestillståndet möjligheten att ta emot 
information. I början av sjukdomsförloppet var det många kvinnor som upplevde det svårt att 
ta till sig det som sagts men efter att de första behandlingarna startat och oron lagt sig var det 
lättare att förstå det läkaren och sjuksköterskan berättade. Den information som kvinnorna 
fick hjälpte dem att erkänna och anpassa sig till sin diagnos. Då många inte har kunskap om 
sjukdomen bröstcancer var det viktigt att få god undervisning för att uppleva trygghet. 
 

Teoretisk referensram 
Den här studiens teoretiska referensram är begreppet livsvärld baserat på Dahlberg et al. 
(2003) tolkning av Husserls livsvärldsidé. Edmund Husserl var en av fenomenologins 
grundare som utvecklade livsvärldsteorin i syfte att beskriva och belysa den levda världens 
betydelse. Genom denna forskning kunde Husserl få större förståelse för människan, hennes 
erfarenheter och upplevelser (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  
 
Livsvärldsbegreppet beskrivs av Dahlberg et al. (2003) som människors vardagsvärld och 
dagliga tillvaro. Inom livsvärldsperspektivet gäller det för sjuksköterskan att se patienten 
utifrån dennes upplevelse av världen som består av sjukdom, lidande, välbefinnande och vård. 
Fortsättningsvis menar Dahlberg et al. att patienternas och de anhörigas perspektiv blir fokus 
för vårdandet om inriktningen är på människans livsvärld. Människors upplevelser och 
erfarenheter betonas inom livsvärldsteorin.  
 
Genom att använda ett livsvärldsperspektiv i vårdandet av en bröstcancerdrabbad kvinna ses 
den medicinska kunskapen ur hennes och vårdvetenskapens perspektiv. Diagnosen 
bröstcancer är först och främst något som upplevs av kvinnan istället för att bara vara en 
sjukdom (Dahlberg et al., 2003).  
 
Dahlberg et al. (2003) beskriver även att varje erfarenhet enligt Husserl är unik. För att 
sjuksköterskan ska veta hur en kvinna upplever hur det är att ha bröstcancer bör hon först och 
främst fråga kvinnan och inte förlita sig på tidigare erfarenheter eller på vad som står i 
facklitteratur. Människor som drabbats av samma sjukdom kan ha skilda erfarenheter och 
upplevelser, även om sjukdomen i sig är densamma. Genom att sjuksköterskan är öppen i 
mötet med patienten får patienten själv möjlighet att berätta om sina upplevelser och 
erfarenheter. Samtidigt minskar risken att sjuksköterskans förförståelse smittar av sig på 
patientens berättelse. Detta leder slutligen till att sjuksköterskan kan se till patientens livsvärld 
och utforma vården efter hur patienten upplever sjukdom, lidande, vardagsvärld och dagliga 
tillvaro (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

 

Tidigare forskning 
Som tidigare nämnt förknippas bröstcancer med en sjukdom som drabbar äldre kvinnor. 
Coyne och Borbasi (2006) uppmärksammade detta problem och valde att göra en kvalitativ 
studie som grundades på intervjuer för att ta reda på sex yngre kvinnors upplevelser av att 
leva med bröstcancer. Hur sjukdomen påverkade den sociala situationen och deras familjeliv 
var fokus i studien.  
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Kvinnorna upplevde diagnosen bröstcancer som traumatisk och försökte förstå varför de vid 
så ung ålder hade drabbats. För unga kvinnor orsakar diagnosen inte bara känslomässigt 
lidande utan även oro för moderskap, familj och fertilitet. I många avseenden har yngre 
kvinnor en större påverkan på familjen vad det gäller välbefinnande och stabilitet i vardagen 
än när det gäller äldre kvinnor med bröstcancer.  
Hassey Dow och Lafferty (2000) utförde en studie på en onkologiavdelning i nordöstra USA 
för att undersöka förändringar i livskvalitet, psykosocial anpassning samt existentiella frågor 
hos kvinnor som genomgick bröstbevarande kirurgi och strålbehandling efter att ha blivit 
diagnostiserade med bröstcancer.  Studien genomfördes genom att data samlades in vid fyra 
olika tidpunkter under strålbehandlingen. I studien deltog 23 kvinnor med nydiagnostiserad 
bröstcancer som nyligen börjat med strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi. Åldern på 
dessa kvinnor var mellan 25-45 år. Resultatet i studien visade att kvinnornas livskvalitet 
ökade efter ett antal månaders strålbehandling. De känslor som berörde de sociala och 
sexuella planen förbättrades samt de funderingar kvinnorna hade angående existentiella frågor 
minskade. Forskarna fick bekräftat att unga kvinnor som drabbas av bröstcancer går igenom 
förändringar i livskvalitet, psykosociala anpassning samt existentiella frågor. Sjuksköterskor 
behöver enligt forskarna vara medvetna om dessa förändringar för att kunna stödja kvinnorna 
under strålbehandlingen. 
 
Coyne och Borbasi (2009) gjorde en kvalitativ studie på en onkologiavdelning i Australien i 
syfte att utforska upplevelsen av bröstcancer för kvinnor under 50 år och beskriva deras 
personliga erfarenheter av att hantera bröstcancerbehandling. De sex kvinnor som valdes ut 
var mellan 28-45 år och hade fått en diagnos under de senaste 12 månaderna. Analysen 
resulterade i flera teman som rörde kvinnornas personliga ”resa” genom 
bröstcancerbehandlingen. I resultatet konstaterades att behandlingen påbörjades så snabbt 
efter diagnosen att kvinnorna inte hade tid till att anpassa sig till att de hade en livshotande 
sjukdom. Komplikationerna som uppstod efter behandling påverkade kvinnornas känsla som 
individer och förmåga att ta hand om familjen. Många av kvinnorna upplevde trötthet, 
illamående samt postmenopausala förändringar. Trots detta beskrev många en stark vilja att 
överleva. Slutsatsen blev att många av de kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer ansåg 
att de var för unga för att "bli sjuka". De var inte förberedda och inte heller deras stödnätverk. 
Rätt typ av stöd kan hjälpa yngre kvinnor och deras familjer att orka med under diagnos och 
behandling.   

 

Problemformulering 
I Sverige diagnostiseras ett hundratal unga kvinnor per år med bröstcancer. Trots det råder en 
viss omedvetenhet om risken att drabbas då mammografiscreening endast erbjuds till kvinnor 
över 40 år. Diagnosen cancer upplevs för alla människor oavsett ålder som en chock. För de 
yngre kvinnor som drabbas har tidigare forskning visat att detta blir ännu mer chockartat då 
de är mitt i livet, flertalet har startat familj och har en pågående karriär. Det är betydelsefullt 
att lyfta fram kunskapen om hur dessa kvinnor upplever sjukdomen för att få en ökad 
förståelse om vilket stöd en sjuksköterska kan ge. 
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Syfte 
Syftet med den här studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av att få en 
bröstcancerdiagnos och livet därefter.  
 
Frågeställning 

- Vilket stöd kan sjuksköterskan ge den bröstcancerdrabbade kvinnan? 
 

Metod 
För att på bästa sätt svara mot studiens syfte baseras den här studien på biografier och en 
kvalitativ ansats användes. Ricoeur (1976) förklarar i sin tolkningsteori att en strukturanalys 
av berättelser används när fokus ligger på människors upplevelser av det undersökta 
fenomenet. Vid en tolkning av berättelser förstås människans livsvärld och handlingar. 
 
Litteratursökning och urval 
En inledande sökning gjordes utifrån Fribergs (2006) metodbeskrivning. För att få fram 
relevanta biografier som svarar mot studiens syfte skedde en systematisk sökning i 
bibliotekskatalogen SOFIA. För att få ett så brett sökresultat som möjligt användes endast 
sökordet bröstcancer vilket resulterade i 35 träffar, varav sju var biografier. Genom att läsa 
ingressen i de sju biografier som hittats valdes de som handlade om kvinnor under 40 år ut. 
Resultatet blev tre böcker som alla användes i studien. En kompletterande sökning gjordes på 
uppsatser.se för att få inspiration om vad andra författare har använt för biografier i sina 
studier. Sökorden som användes var bröstcancer och narrativ. Detta gav en träff och utifrån 
den enda uppsatsen användes en boktitel.  
 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att biografierna skulle handla om bröstcancerdrabbade kvinnor under 
40 år. Det kunde både vara kvinnan själv eller någon medförfattare som skrivit boken. 
Exklusionskriterierna var att biografierna inte fick vara äldre än från 1990-talet och inte heller 
skrivna på annat språk än svenska. Utifrån kriterierna och de böcker som svarar mot studiens 
syfte valdes fyra biografier. 
 
Kort beskrivning av de valda biografierna 

Livet kan inte vänta av Sara Natt och Dag (2009).  
Författaren är kurator på Stockholms Sjukhem och skriver en biografi om Hanne, Sabina och 
Ulrica. Dessa tre kvinnor har fått diagnosen obotlig cancer men detta rubbar inte deras vilja 
att leva.  De kvinnor som är inkluderade i föreliggande studie är Hanne 28 år och Ulrica 35 år 
som båda har bröstcancer. 
 

När du blir ”flintis” kan pappa köra mig till fritids då? av Anneli Andersson (2004).  
När Anneli 39 år drabbas av bröstcancer vänds hennes liv upp och ner. I boken skriver hon om det 
svåra cancerbeskedet och sin strid mot sjukdomen. Anneli bestämde sig tidigt för att besegra 
sjukdomen och var övertygad om att en positiv livsinställning skulle hjälpa henne på vägen. 
Boken är uppdelad i två delar: Annelis personliga berättelse samt en uppslagsdel med fakta kring 
bröstcancer. 
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Evelina ska minna om mig av Renée Höglin (1995).  
Boken är skriven av en journalist som följde polisen Ylva under hennes kamp mot 
bröstcancer. Ylva fick cancer när hon var 29 år och kämpade mot sjukdomen under tre års tid. 
Mitt i allt mörker fanns dock en glimt av ljus, Ylva födde en dotter när cancern tog paus. I 
boken beskrivs sjukdomen, förhoppningarna om tillfrisknande och slutligen hur hon förlorade 
kampen mot sjukdomen. 
 
Förändringar: Tio kvinnor skriver om cancer av Dan Waldetoft (2000).  
Tio cancerdrabbade kvinnor beskriver insjuknandet, cancerbeskedet, mötet med sjukvården, 
omgivningens reaktioner och inte minst kvinnornas egna tankar och känslor kring det som 
hänt. I boken berättar Katharina om hur hon vid 33 års ålder fick diagnosen bröstcancer och 
hur det påverkade hennes liv. 
 
Analys 
Enligt Ricoeur (1976) handlar den första fasen i strukturanalysen om att bekanta sig med 
texten och se den som en helhet. Målet är att öppna upp sinnet för meningen i datamaterialet 
utan att blanda in sin egen förförståelse. I denna första fas skapas en övergripande förståelse 
för att sedan under analysens gång kunna vandra mellan helhet och delar.  
Materialet läses igenom flera gånger så att det ses i sin helhet och kan återberättas i stora drag. 
De fyra biografierna som föreliggande studie utgår ifrån lästes igenom utan att förförståelse 
och känslor blandades in för att få en första uppfattning om innehållet. Då författarna i 
föreliggande studie hade relativt liten förförståelse inom området gjordes inga egna tolkningar 
och värderingar av materialet. 
 
I fas två avskiljs enligt Ricoeur (1976) data från sitt sammanhang och meningsbärande 
enheter identifieras vilka exempelvis kan vara ett ord, en rad, ett citat eller ett helt stycke som 
har en enda betydelse. Efter att ha identifierat de meningsbärande enheterna och jämfört 
likheter och skillnader, kondenseras de och bildar teman. Dessa teman namnges utifrån vad de 
handlar om och beskriver deras innehåll. För att försäkra sig om att de teman som 
framkommit stämmer överens med helheten jämförs de kontinuerligt med den ursprungliga 
texten. I föreliggande studie lästes böckerna igenom en gång till och meningsbärande enheter 
i form av citat kunde identifieras. All text togs inte med i analysen utan endast de enheter som 
svarade på studiens syfte. Utifrån detta delades enheterna upp i olika teman och namngavs. 
Inom varje tema identifierades nya citat som kunde bilda subteman. Uppkomsten av teman 
visas i tabell 1. 
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Tabell 1: Uppkomst av teman inspirerad av Gustafsson (2008). 
Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande 

enhet 
Tema 

”Jag hade gått till vårdcentralen 

ensam. Det skulle ju inte vara något 

farligt, men läkaren sa att det ser 

inte så bra ut. Du har cancer. Jag 

minns att jag kände mig som att jag 

var mitt uppe i en filmsekvens och 

att jag tänkte att nu kommer jag att 

dö.” 

Att få cancerbeskedet medförde en 
rädsla för att dö.   

Att få ett cancerbesked 

”Din jävla cancer! Du ska inte tro 

att du får omkull mig. Jag ökade 

takten ännu mer för att få bekräftat 

och visa den hemska sjukdomen att 

än fanns det krut kvar i mig. Jag 

tänkte inte ge upp utan strid.” 

Cancern skulle inte få omkull 
henne, hon tänkte inte ge upp utan 
strid.  

Att vilja leva och 
besegra sjukdomen 

”En positiv livsinställning, mycket 

skratt och ett ’jävlar anamma’ 

räcker långt. Naturligtvis klarar du 

inte av det ensam utan ett skyddsnät 

av nära och kära som hjälper dig att 

orka.” 

En positiv livsinställning och stöd 
av nära och kära är viktigt för att 
orka med kampen mot sjukdomen. 
 

Anhörigas betydelse för 
att orka kämpa 

”Som jag tidigare nämnt är en bra 

relation till sin läkare och övrig 

sjukvårdspersonal oerhört viktig. Att 

man verkligen kan lita på att de gör 

det bästa för dig. ” 

Det är viktigt att ha en god relation 
till sin läkare och övrig 
sjukvårdspersonal. 

Relationen till 
sjukvården 

 
I den tredje fasen kan ett mönster ses utifrån de teman som uppstått. De olika delarna sätts 
ihop vilket resulterar i att det som studerats kan formuleras på ett nytt sätt. I denna sista fas är 
det viktigt att noggrannhet används för att väva ihop de olika delarna till en ny helhet. Att 
skapa teman är en aktiv process som ibland kräver att den nya helheten jämförs med det 
ursprungliga materialet. En konkret text sammanställs och en ny helhet har skapats (Ricoeur, 
1976). Av den nya helheten som framkom sammanställdes resultatet i den här studien.  
 
Etiska överväganden 
Denna studie baseras på en analys av biografier och för detta arbete krävs inga etiska tillstånd. 
Kvinnorna, som själva är författare har gett sitt godkännande för att publicera böckerna för 
allmänheten. För de biografier där någon annan är författare ställs vissa etiska krav som bland 
annat gäller information, samtycke, konfidentialitet och deltagarens säkerhet. I de böcker som 
lästs framkommer det inte om dessa krav har uppfyllts. Det som redovisas i den här studien 
bygger på de etiska principer som klargörs i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga 
rättigheterna och i Helsingforsdeklarationen. Dessa principer innebär att materialet ska främja 
deltagarens autonomi, att göra gott, att inte skada samt rättvisa (Sykepleiernes Samarbeid i 
Norden, 2003).  
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Författarna av föreliggande studie har varsamt behandlat den ursprungliga texten så att 
kvinnornas integritet respekteras. För att inte förolämpa kvinnorna har inget citat eller del i 
texten förvrängts utan de har förklarats i sitt sammanhang.  
 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de teman och subteman som framkommit i analysen och som 
visas i tabell 2. 
 
Tabell 2: Översikt av resultatet 

Tema Subtema 

Att få ett cancerbesked 
 

- När det ofattbara händer 
- Rädsla för att dö 

Att vilja leva och besegra sjukdomen - Att vara arg på sjukdomen 
- Viljan att leva  
- Utseendet spelar ingen roll 
- Meningen av att känna hopp 
- Personlig utveckling 

Anhörigas betydelse för att orka kämpa - Anhörigas betydelse 
- Drömmen om barn 

Relationen till sjukvården - Samtalets betydelse 
- Vikten av en god relation 

 

Att få ett cancerbesked 
Det här temat handlar om hur kvinnorna upplevde det att få bröstcancerbeskedet samt deras 
tankar kring döden.  
 
När det ofattbara händer 
För samtliga kvinnor kom cancerbeskedet mer eller mindre som en chock. Katharina sökte 
vård för hon hade knölar i bröstet men fick som råd att avvakta då hon ammade vid tillfället. 
Ett halvår senare uppsökte hon vårdcentral och blev remitterad till kirurgen för att göra en 
punktion. Då hon besökte sjukhuset för att få svaret från undersökningen kände hon sig inte 
orolig.  
 
”Jag minns väl hur jag gick till sjukhuset utan större oro. Jag skulle ju få besked om att det 

inte var något annat än bindvävsknutor, det var jag rätt övertygad om.” – Katharina, s.14 
 

Då den första punktionen inte visade någonting fick Katharina göra en kompletterande 
punktion. Det var först här som hon började fundera över om det kunde vara cancer. Hon fick 
cancerbeskedet från läkaren över telefon och information om att hon skulle opereras några 
dagar senare vilket orsakade en enorm skräck och ångest. Hon kände att hon blev lämnad 
ensam och övergiven i ett stort svart mörker.  
Anneli hade under ett års tid haft en knöl i bröstet som hon inte vågat söka för. När hon till 
slut sökte för detta fick hon veta att det var bröstcancer och trots att hon funderat på om det 
kunde vara cancer kom beskedet som en chock. Att få höra att läkaren inte visste om hon 
skulle klara sig medförde känslor som panik, ångest och enorm rädsla. 
 
”Dessa otäcka ord som så länge funnits i min tankevärld och ställt till det för mig. Nu gick 

det inte att springa undan längre. Sjukdomen hade grepp om mig.” – Anneli, s.12 
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När Hanne upptäckte en knöl i bröstet visste hon att det var hon som skulle ärva sin mammas 
cancer. Vid undersökning fann läkaren tumörer i både bröstet och lymfkörtlarna i armhålan. 
Det kom inte som någon större chock för Hanne att hon fick bröstcancer utan det var nästan 
som att hon förstod att hon skulle drabbas eftersom hennes mamma gått bort i sjukdomen. 
 

Rädsla för att dö 
Katharina kände en stor rädsla inför den kommande operationen då hon var orolig över att 
inte vakna upp från narkosen. Rädslan gjorde att hon skrev avskedsbrev till sina barn och 
detta beskrev hon som det mest smärtsamma hon gjort dittills i sitt liv. Även Anneli upplevde 
en rädsla det första dygnet efter cancerbeskedet och detta medförde att hon kände ångest över 
hur länge hon skulle leva. 
 
”Hur sjuk var jag? Hur långt hade det spridit sig. Var jag kanske full av metastaser? Skulle 

jag leva en månad till? Längre? Kortare? Jag önskade av hela mitt hjärta att jag skulle klara 

mig över julen.” – Anneli, s.14 
 
Ylva uttryckte dödsångest först i slutskedet av sjukdomen och sitt liv. Hon målade upp döden 
som ett svart hål framför sig som ständigt kom närmare. Hon förklarade hur döden satte sina 
klor i henne och hur hon ständigt var tvungen att mota bort dessa känslor trots att det inte 
alltid var lätt.  
 

Att vilja leva och besegra sjukdomen 
I det här temat beskrivs kvinnornas resa genom sjukdomsförloppet där ilska byts ut mot hopp 
om framtiden och hur de utvecklas som människor. 
 
Att vara arg på sjukdomen 
Redan i ung ålder accepterade Ylva att döden fanns, dock var hon övertygad om att hon inte 
skulle dö i cancer. I samband med graviditeten hade hon tankar om sjukdomsutvecklingen och 
döden och det var då hon uttryckte ilska mot att ha drabbats. 
 

”Jag är arg på sjukdomen. Ser den som en ond sak. Den har givit sig på fel person. Jag är tio 

miljoner gånger starkare än sjukdomen. Och jag har otroligt mycket kvar att ge. Jag vill inte 

lämna det här livet. Jag låser dubbla sjutillhållarlås mot honom, döden.” – Ylva, s.27 
 
Anneli förklarar att hon upplevde att de flesta människor som är i ett utsatt läge har en 
benägenhet att ’måla fan på väggen’ och hon tyckte själv att det var svårt att hitta ljusglimtar 
när tillvaron var som mörkast. Detta tror hon berodde på att cancern var så oförutsägbar, det 
fanns ingen logik i hur den betedde sig och ingen kunde veta hur utgången skulle se ut. 
Katharina frågade sig flera gånger hur hon skulle orka uthärda sjukdomen. När dessa tankar 
slog henne blev hon både ledsen och arg över att sjukdomen drabbat henne.  
Ylva uttryckte ofta frustration mot sjukdomen och situationen som följde. Hon upplevde att 
läkarna och sjukvården svek henne eftersom de inte kunde bota hennes sjukdom, hon var inte 
redo för att dö än. Ylva tänkte inte låta sjukdomen ta över och ville inte erkänna för sig själv 
att hon var sjuk.  
 
”Jag måste ju gå igenom det här, annars tar cancern mig. Jag ska lura den och visa alla 

doktorer att de har fel. Det är min uppgift i sjukdomen. Jag ska visa dem och bli frisk. Jag 

hatar allting just nu. Jag vill inte vara här längre.” – Ylva, s.46 
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Viljan att leva  
Ylva var fast beslutsam om att bekämpa sin bröstcancer trots flera motgångar och återfall. 
Hon intalade sig själv att aldrig ge upp, inte släppa efter och att hennes livsvilja var starkare 
än cancern. Hon hade intagit positionen att anfall är bästa försvar och hon var övertygad om 
att eftersom hon ville bli bra skulle hon bli bra. Katharina kände hur en beslutsamhet växte 
fram mitt i allt kaos, hon bestämde sig för att inte ge upp.  
 
”Din jävla cancer! Du ska inte tro att du får omkull mig. Jag ökade takten ännu mer för att få 

bekräftat och visa den hemska sjukdomen att än fanns det krut kvar i mig. Jag tänkte inte ge 

upp utan strid.” – Anneli, s.15 
 

Anneli förklarar att livet går vidare även vid en cancerdiagnos. Trots att hon gick igenom flera 
återfall och diagnostiserades med kronisk bröstcancer upplevde hon att hon orkade mer än vad 
hon trodde från början. Hon tyckte att viljan att leva var starkare än de motgångar hon stötte 
på.  
 

”Viljan att leva och kämpa påverkar utgången. Efter cirka 60 cellgiftsbehandlingar, 50 

strålbehandlingar, ett 40-tal behandlingar med antikroppar och två operationer anser jag 

mig själv vara ett bevis för att det faktiskt stämmer.” – Anneli, s.80 
 

Utseendet spelar ingen roll  
Ylva ställdes inför ett val innan operationen, att antingen operera bort hela bröstet eller bara 
en del av det. Hon fick veta att det fanns en risk för återfall om endast en del av bröstet 
opererades bort. Valet var därför inte så svårt, hela bröstet skulle bort. Viljan att överleva var 
större så de kroppsliga förändringarna var oväsentliga. Även detta val ställdes Katharina inför 
och hon kom fram till samma svar. Hon kände att det inte gjorde något att bröstet opererades 
bort så länge hon fick vara frisk och upplevde att kvinnligheten inte påverkades då hennes 
styrka aldrig legat i yttre skönhet.  
Hannes beslut om operation påverkades av återfallsrisken och hon valde att operera bort båda 
brösten för att förebygga att sjukdomen skulle sprida sig. När Anneli vaknade upp efter 
mastektomin kände hon en enorm lättnad då roten till det onda var borta och hon upplevde det 
som att hon äntligen var fri. Ulrica kände att hon kunde finna glädje i livet trots de kroppsliga 
förändringar som behandlingarna medförde. 
 
”Jag opererade bort det cancersjuka bröstet, fick cellgifter och strålbehandling. Tappade 

håret, kände mig uppsvullen och ful men livet gick vidare och trots min övertygelse om att jag 

skulle dö fick jag den bästa sommaren i mitt liv.” – Ulrica, s.33-34 
 
Anneli och Katharina delade liknande känslor när håravfallet började och de kunde se det som 
något positivt eftersom de då visste att cytostatikan hade börjat verka. För Anneli var det inte 
märkvärdigt att tappa håret för hon visste att det var ett steg i kampen mot bröstcancern.  
För Ylva var håravfallet inte heller någon väsentlighet och valde att inte använda peruk 
eftersom det kändes falskt mot henne själv.  
 
Meningen av att känna hopp 
Hanne valde trots sin sjukdom att leva livet som när hon var frisk. Hon fokuserade på glada, 
positiva tankar och vände bort det mörka. För Hanne handlade inte hoppet om att övervinna 
sjukdomen utan att hinna göra så mycket som möjligt innan det var för sent. 
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”Hanne är medveten om att hennes sjukdom inte går att bota och att hon kommer att dö. Men 

hon överger inte hoppet. Genom att fortsätta sin utbildning skapar hon en förutsättning för 

hopp. Något annat vore att ge upp.” – Natt och Dag om Hanne, s.48 
 
Anneli försökte, likt Hanne, ständigt vända det jobbiga till något positivt och ett exempel på 
detta var när hon fick cytostatikabehandling. Trots alla biverkningar behandlingen gav såg 
hon varje droppe som guld värd i kampen för överlevnaden. Hon förknippade 
cytostatikabehandlingen med hopp då det var det nya livet som rann i hennes ådror. Under 
behandlingarna uttryckte Anneli sig som en "mördarcell" som jagade cancercellerna och 
tuggade i sig dem. Hon kände sig då övertygad om att cytostatikan hjälpte. Även Katharina 
styrker detta tankemönster då hon använde sig av metaforer och förknippade cancern med en 
brännmanet som spolas i land och torkar ihjäl av solens strålar.  
 

”Det var omskakande att se hur klokt min kropp och mitt medvetande ändå försökte hjälpa 

mig och parallellen mellan solens dödande strålar och strålningsbehandlingen jag stod inför 

var slående. Att få kontakt med sina inre resurser på detta vis var ett av de mer avgörande 

ögonblicken när det gällde att verkligen tro på att jag skulle övervinna sjukdomen.”  

– Katharina, s.23 
 
Personlig utveckling 
”Sjukdomen var nödvändig för min personliga utveckling och jag har upptäckt sidor som jag 

inte kände till. Det är klart jag är mycket mer än min sjukdom…” – Hanne, s.18 
 
När Anneli förstod att det inte var någon mardröm som hon kunde vakna upp ur var hon 
tvungen att se sjukdomen i vitögat. Till en början upplevde hon känslor som rädsla, ångest 
och sorg men efter ett tag minskade dessa känslor. Dock var hon medveten om att hon 
ständigt skulle ha funderingar och känna oro över sjukdomen. Hon omvärderade livet efter sin 
cancerdiagnos och de saker hon tidigare bekymrat sig för kunde istället ses som bagateller och 
petitesser. De positiva sidorna med sjukdomen var att hon träffat nya människor och fått en 
annan livssyn och hon tar inte heller allt för givet utan är glad över de stunder hon får.  
Även Katharina upplevde en personlig utveckling i samband med sin cancerdiagnos som 
medförde att hon tog tillvara på vardagen på ett annat sätt än tidigare. 
 
”Jag försöker ta tillvara på guldkornen i min vardag på ett annat vis än förr. Jag är argare 

och säger ifrån mer. Jag accepterar inte futtigheter och meningslöst gnäll på samma vis.” 

 – Katharina, s.27 
 

Anhörigas betydelse för att orka kämpa 
Det här temat belyser anhörigas betydelse för kvinnornas kamp mot sjukdomen samt hur 
deras dröm om att få barn påverkades. 
 
Anhörigas betydelse 
Samtliga kvinnor upplevde att stöd från anhöriga var viktigt i kampen mot sjukdomen. 
Katharina kände en trygghet i att veta att det inte betydde något för hennes man att hon 
opererat bort ena bröstet. Han och resten av familjen fanns där som ett stöd genom hela 
sjukdomsförloppet vilket gav henne energi till att orka kämpa vidare.  
Ulrica såg ett stöd och en trygghet i att hennes man fanns med under varje 
cytostatikabehandling. Detta gjorde att hon orkade kämpa vidare och genomgå de svåra 
behandlingarna.  
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Ylvas familjemedlemmar tog olika rollfördelningar under tiden hon var sjuk. Ylvas syster 
fungerade som en förlängd arm till omvärlden då hon både skötte omvårdnaden, peppade 
henne samt fixade saker utanför sjukhuset. För att inte belasta sin man bestämde Ylva att han 
inte skulle behöva ta rollen som en vårdare. Hon behövde honom istället som ett stöd då hon 
ville uppleva hur det var att vara en familj. Ylvas bror sov ofta över hos henne på sjukhuset då 
hon inte ville känna sig ensam eller rädd. Att ha sina anhöriga nära gjorde att Ylva kunde 
slappna av och fokusera på att bli frisk.  
Anneli menar att de som kämpade mest och hjälpte henne i läkandet var hennes familj. 
Hennes man och son var ett enormt stöd i både med- och motgångar och hennes föräldrar 
hjälpte till med de vardagliga sysslorna och utan detta menar Anneli att hennes familj hade 
gått under.  
 

”En positiv livsinställning, mycket skratt och ett ’jävlar anamma’ räcker långt. Naturligtvis 

klarar du inte av det ensam utan ett skyddsnät av nära och kära som hjälper dig att orka.”  
– Anneli, s.81 
 
Drömmen om barn 
För Hanne var en graviditet omöjlig eftersom hon hade en livslång cellgiftsbehandling 
framför sig på grund av sin ärftliga cancer. Detta var en motgång då hennes högsta önskan var 
att skaffa egna barn. För att ha en chans i framtiden att få barn frös Hanne in ägg vilket stärkte 
hoppet om att en dag bli mamma.  
Ulrica hade varit färdigbehandlad i cirka fyra år när hon blev gravid. Det var ett efterlängtat 
barn som ingen hade förväntat sig efter den cellgiftsbehandling hon gått igenom. Tolv veckor 
in i graviditeten fick hon veta att cancern spridit sig till levern och läkarna beslutade att 
avsluta graviditeten. Ulrica upplevde känslor som ilska och uppgivenhet då hon kände att det 
var ett övergrepp på hennes kropp eftersom hon inte fick välja själv. 
 
”Om jag överlever cancern, vilket jag inte kommer att göra, så är aborten det värsta jag varit 

med om.” – Ulrica, s.57 
 
Två veckor efter avslutad cellgiftsbehandling kände sig Ylva gravid. Det var något hon 
längtat efter men som läkarna avrått henne från under behandlingen. När Ylva fick bekräftat 
att hon var gravid kände hon sig orolig över om cytostatikan påverkade fostret. Efter flera 
undersökningar och samtal med läkare bestämde hon sig för att behålla barnet. Barnets 
sparkar i magen gav Ylva mer energi till att orka ta sig igenom återfallet som inträffade under 
graviditeten. Efter att barnet fötts blev det för Ylva en ständig påminnelse att kämpa mot sin 
cancer.  
 
”Utan det här lilla livet i magen hade jag inte orkat igenom all behandling, all oro. Nu har 

jag inte bara mig själv att kämpa för utan också ett annat liv.” – Ylva, s.29 
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Relationen till sjukvården 
I det här temat beskrivs vikten av ett bra samtal och en god relation mellan kvinnorna och 
sjukvården. 
 
Samtalets betydelse 
Katharina kände ett behov under en längre tid efter att ha fått diagnosen av att få prata av sig 
med någon utomstående om vad som hänt henne. Vid ett återbesök försökte hon fråga läkaren 
om hon kunde få någon att prata med. Dessa funderingar slog läkaren bort då han fann andra 
saker mer väsentliga vilket medförde en känsla av uppgivenhet hos Katharina. 
 

”Nu hade det alltså gått nästan ett år sedan mitt första läkarbesök och ingen hade frågat hur 

jag egentligen mådde psykiskt.” – Katharina, s.17 
 
När Katharina till slut inledde samtal med en kurator upplevde hon att hon blev tryggare i sin 
situation och att oroskänslorna minskade i styrka. För att inte känna psykisk ohälsa menar 
Anneli att det är viktigt att prata om sina känslor och tankar. Detta kan ibland behöva göras 
med en utomstående som kan se objektivt på saken och på så sätt vara till stor nytta. När hon 
själv diagnostiserades med bröstcancer kände hon ångest, rädsla och ett behov av att prata 
med någon. Hon talade med en sjuksköterska på onkologen som lyssnade och svarade på 
hennes funderingar vilket ledde till att ångesten lättade. Hon upplevde att sjuksköterskan gav 
henne både stöd och tröst i hennes svåra tid.  
För Ylva var det viktigt att samtala med någon utomstående eftersom hon inte ville belasta 
sina anhöriga med sina tankar. Med denna utomstående person, en sjuksköterska, kunde hon 
prata om svåra tankar och frågor som hon inte ville ta upp med sina anhöriga. Dessa samtal 
upplevde Ylva som bra då hon fick lätta på de psykiska påfrestningarna.  
 

Vikten av en god relation 
Anneli var skräckslagen första gången hon sökte vård för en knöl i bröstet. Mötet med läkaren 
var kyligt vilket ledde till att hon inte vågade klä av sig tröjan för att bli undersökt. Efter att 
läkaren hade hämtat hennes man och en sjuksköterska som hon kände sig trygg med kunde 
undersökningen fortsätta. För Anneli var det viktigt att känna en trygghet i vårdpersonalen 
eftersom undersökningen var ett orosframkallande moment då hon inte visste vad den skulle 
visa.  
 
”Att ha en bra kontakt med sköterska och läkare känns som en trygghet.” – Anneli, s.130 
 
Ylva förnekade att hon var sjuk vilket gjorde att hon hade svårt att lita på vad främmande 
vårdpersonal informerade om. Detta ledde till att hon orkade reagera, protestera och ställa 
krav på läkare och vårdpersonal. För henne var det därför viktigt med kontinuitet i 
vårdpersonalen då det upplevdes som en trygghet och garanti för daglig medmänsklighet 
vilket hon värderade högt. Även Anneli kände att det var betydelsefullt att vårdas av samma 
sjuksköterskor då de fick en personligare relation. 
 
”Skratt och kramar blandas med peppning och tröst, när så behövs. Jag är så tacksam för allt 

de gör för mig.” – Anneli, s.81 
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Den metod som användes var en strukturanalys av berättelser enligt Ricoeur (1976). Denna 
analysmetod var användbar för att både helheten och delar av texten kunde urskiljas. Detta 
ledde till att likheter och skillnader i biografierna kunde identifieras som sedan uttrycktes i 
teman och subteman för att till sist skapa en ny sammanhängande text.  
 
Gustafsson (2008) använde sig av strukturanalysen i sin avhandling för att beskriva 
försoningens innebörder i skönlitterära texter. Hon började med att läsa igenom böckerna och 
delade sedan in texten i meningsbärande enheter som på något sätt beskrev försoning. Efter 
detta förklarade hon texten utifrån till vem, hur och vad den handlade om och texten kunde 
återigen delas upp i meningsbärande enheter som klistrades in som citat i en tabell. Citaten 
kondenserades till en beskrivning om vad de handlade om och till slut kunde ett subtema 
bildas. De subteman som framkommit kondenserades i sin tur till teman och Gustafsson 
förklarar i sin avhandling vad varje tema och subtema handlar om. I slutet av analysen gör 
hon en genomgripande tolkning av det hon fått fram ur teman och subteman i förhållande till 
vad som stod i den ursprungliga texten. 
I den här studien gjordes en strukturanalys inspirerad av Gustafsson (2008). Texten delades 
dock endast upp i meningsbärande enheter en gång och en tolkning i förhållande med den 
ursprungliga texten gjordes inte.  
 
Då studiens syfte var att studera yngre kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer 
användes biografier för att få en inblick i kvinnornas livsvärld. Vid litteratursökningen 
hittades endast två böcker skrivna av kvinnan själv och därför inkluderades även biografier 
där författaren beskriver kvinnans upplevelser och tankar utifrån intervjuer.  
Samtliga biografier som analyserades var skrivna av svenska författare och alla kvinnorna 
hade blivit vårdade i Sverige för sin bröstcancer. Detta innebär att en överförbarhet av 
resultatet kan vara möjlig inom Sverige och Norden eftersom det är liknande ekonomiska 
förhållanden och förutsättningar för vård.  En brist på att bara använda litteratur från Sverige 
är att ingen överförbarhet kan göras i större utsträckning då upplevelser av sjukdomen 
troligtvis skiljer sig mellan olika länder och kulturer. Biografierna som valdes är skrivna 
mellan 1995 och 2009 vilket kan ses som ett stort intervall då behandling, diagnostik och 
prognos kan ha ändrats mycket sedan dess. Detta behöver dock inte betyda att kvinnors 
upplevelser av sjukdomen ändrats utan en bröstcancerdrabbad kvinna kan idag uppleva 
liknande känslor som en kvinna gjorde år 1995. Kvinnornas upplevelser och tankar i 
biografierna var liknande vilket gjorde det möjligt att sammanställa till en ny helhet.  
 
Att först läsa igenom biografierna var för sig ledde till ökad kännedom om innehållet i 
böckerna vilket underlättade diskussionen. Enligt Ricoeur (1976) sker i analysens andra fas en 
nedbrytning av innehållet i böckerna vilket resulterar i teman och subteman. När fas två 
inleddes var det tydligt vilket innehåll som kunde bilda teman. Inga konflikter eller tvister 
uppstod mellan författarna till den här studien då samma tankar och idéer delades. Citat som 
var betydande i böckerna bröts ned till olika teman och subteman som presenterades i en 
tabell. När teman och subteman bildats sammanställdes dessa till en ny helhet som presenteras 
i form av resultatet i studien. En strukturanalys var lämplig eftersom syftet var att beskriva 
kvinnors upplevelser vilket framkom tydligt i biografierna. 
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Nackdelen med att använda biografier var att det ibland kunde vara svårt att urskilja om det 
var författarens tolkning av kvinnans tankar och känslor. Författaren skrev ihop texten på ett 
sådant sätt att det var svårt att uppfatta om det var kvinnans eller författarens upplevelse av 
situationen.  
I en av biografierna var det svårt att urskilja om det var kvinnans subjektiva känslor eller 
andra bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av sjukdomen. Detta då hon ständigt blandar 
in andra kvinnors känslor i sin text. Författarna av föreliggande studie har omsorgsfullt valt ut 
de delar där kvinnans egna tankar och känslor tydligt framkommer. 
 
Resultatdiskussion 
I ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människors dagliga tillvaro och utifrån detta ses, 
förstås, beskrivs och analyseras människans individuella livsvärld. Livsvärlden finns med 
under hela livet och är alltså den verklighet människan dagligen lever i och ständigt, om än 
ovetande, tar för givet. Det är genom denna värld individen älskar, hatar, arbetar och tänker 
(Dahlberg et al., 2003). I samband med ett bröstcancerbesked kan kvinnan uppleva känslor 
som oro och ångest, vilket påverkar hennes livsvärld. Utifrån den här studiens resultat ses 
lidande och personlig utveckling som två förhållanden som speglar kvinnans förmåga att 
acceptera sin förändrade livsvärld. 
 
Lidande 
I den här studiens resultat framkommer det att cancerbeskedet vanligen kommer som en 
chock och medför känslor som skräck, ångest och oro. En anledning till detta kan vara att en 
cancerdiagnos ofta associeras med döden vilket kan leda till att kvinnan endast ser mörkt på 
tillvaron och att hon känner förtvivlan och uppgivenhet. Kvinnor i yngre åldrar har ofta planer 
om hur de vill att framtiden ska te sig. När cancerdiagnosen ställs raseras dessa planer och 
kvinnan kan känna frustration då livet inte blir som hon planerat. Denna förändrade 
livssituation kan för vissa kvinnor upplevas som ett lidande. Cassell (1996) definierar lidandet 
som en individuell upplevelse som uppkommer vid maktlöshet, hopplöshet, fysiska plågor 
och rädsla. Lidandet kan uttryckas genom ilska, nedstämdhet och längtan och kan påverka 
relationen, kroppen och den tänkta framtiden. Eriksson, Herberts och Lindholm (1993) 
beskriver att lidandet berör hela människan och finns i dimensionerna fysiskt, andligt och 
psykiskt. Det fysiska lidandet uppstår i samband med sjukdom på grund av symtom och 
biverkningar av behandling. Hot mot det egna jaget eller förlust av självet kan framkalla ett 
psykiskt lidande. Det andliga lidandet förekommer vid förlust eller meningslöshet.  
 
I ett tidigt skede av sjukdomen upplevde kvinnorna i föreliggande studie att det var svårt att 
finna ljusglimtar i sin tillvaro då de inte visste hur sjukdomsförloppet skulle fortskrida. För 
samtliga kvinnor påbörjades behandlingen fort vilket kan ha gjort att de inte fick tid att 
bearbeta och acceptera sin förändrade livssituation. I en studie av Coyne och Borbasi (2009) 
bekräftas detta då de kvinnor som intervjuades kände att de inte fick tid till att acceptera sin 
livshotande sjukdom. Eriksson och Lindholm (1993) beskriver att människan kan finna en 
mening med sitt lidande genom att hon får tid att bearbeta och försonas med det. Även Frankl 
(1987) menar att det finns en mening med lidandet. Genom att människan accepterar sitt 
lidande och försöker finna en mening i det kan hon mogna och utvecklas. 
 
Personlig utveckling 
När kvinnorna i föreliggande studie fick sin cancerdiagnos blev de förtvivlade men efterhand 
byttes känslan av förtvivlan ut mot ilska och de såg istället cancern som en ond sak.  
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Anledningen till att kvinnorna kände ilska kan vara på grund av att sjukdomen medförde en 
situation de inte kunde kontrollera. En annan tolkning kan vara att de intog en 
försvarsposition eftersom de inte visste hur de skulle hantera sjukdomen på annat sätt. I en 
studie av Bond, Connolly och Asci (2010) beskriver en bröstcancerdrabbad kvinna om sin 
copingstrategi som var att fortsätta med sitt vardagliga liv och på så vis kunde hon avleda sina 
tankar om sjukdomen. En annan kvinna distanserade sig från sin bröstcancerdiagnos och såg 
den som ett objekt eftersom hon inte ville uppleva de känslor som den medförde. Lazarus och 
Folkman (1984) definierar coping som beteendemässiga ansträngningar för att hantera yttre 
och/eller inre krav som ställs på människan. Coping ses som ett försök att hantera en ny 
livssituation eller påfrestning genom att undvika eller acceptera den. Copingstrategier är 
hjälpmedel som kan användas för att hantera olika sjukdomstillstånd och enligt Mayeroff 
(1971) växer människan som person genom att vårda sig själv. 
 
Efter en tids sjukdom och behandling var det flera kvinnor i studien som upplevde en 
personlig utveckling. De började omvärdera livet och de saker de tidigare bekymrat sig över 
upplevdes nu som bagateller. Kvinnorna kunde se en positiv sida av att drabbas av sjukdomen 
då de fick en förändrad livssyn och att de började glädjas över småsaker. En cancerdiagnos 
kan göra att kvinnorna uppskattar saker som de tidigare tagit för givet och bandet mellan 
familjemedlemmar och vänner kan stärkas. I en studie av Bond, Connolly och Asci (2010) 
förklarar kvinnorna att de upplevde en personlig utveckling genom att deras attityder 
förändrades då de på ett annat sätt kunde acceptera och bemöta andra människor. De beskriver 
även att de kunde gå tillbaka till livet innan cancerdiagnosen, dock med ett nytt synsätt och 
andra värderingar. Detta styrks även i Weiss (2002) studie där det framkommer att nästan alla 
av de kvinnor som intervjuades upplevde positiva förändringar i sina liv efter deras möte med 
bröstcancer. Exempel på förändringar var att de kände sig mer tålmodiga och toleranta, de 
hade en förmåga att acceptera stressfaktorer, de fick en förnyad tro på Gud samt att de 
uppskattade livet.  
 
Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att informanterna, fem kvinnor under 40 år, upplever det 
chockartat att diagnostiseras med bröstcancer. Kvinnornas livsvärld påverkas då sjukdomen 
innebär både fysiska och psykiska förändringar på grund av bröstoperation, håravfall och för 
vissa infertilitet. Det är vanligt att känslor som rädsla, ångest, ilska och förtvivlan 
förekommer. Gemensamt för samtliga kvinnor i studien är det uttryckta behovet av stöd från 
såväl anhöriga som sjukvården i kampen mot bröstcancer.  
Att ha en sjuksköterska som stöd upplever informanterna i föreliggande studie som en 
trygghet och ett sätt att få medmänsklig värme. Sjuksköterskans uppgift är att trösta, stödja 
och informera under hela sjukdomsförloppet. En annan uppgift är att hjälpa kvinnan att finna 
ljusglimtar i tillvaron och bibehålla hoppet inför framtiden.  
 
Praktiska implikationer 
Den här studien kan vara ett kunskapsunderlag för sjuksköterskan i vårdandet med den 
bröstcancerdrabbade kvinnan då det är viktigt att veta hur kvinnan upplever sin nya 
livssituation. Studien kan även ses som ett hjälpmedel för de kvinnor som har diagnostiserats 
med bröstcancer eftersom det kan vara tröstande att läsa om andras upplevelser av sjukdomen. 
Bröstcancer hos yngre kvinnor är ett område som det behövs mer forskning inom.  
För att i tidigt skede kunna upptäcka sjukdomen är det av värde att undersöka hur 
kunskapsnivån är hos unga kvinnorna angående vikten av att göra självundersökning. Detta 
kan göras genom en enkätundersökning som når ett större antal kvinnor.  
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För att öka förståelsen om hur yngre kvinnor upplever det att drabbas av bröstcancer kan en 
intervjustudie göras. På så vis står kvinnans egna tankar och upplevelser i fokus och inga egna 
tolkningar kan göras av författarna.   
För att kvinnan ska uppleva kontroll över sin situation är det även av vikt att sjuksköterskan 
ger en individuellt anpassad information om bland annat vård och behandling. I början av 
sjukdomsförloppet kände kvinnorna i studien oro och rädsla för vad som skulle ske. Genom 
att ha någon att prata med kunde dessa känslor avta och kvinnorna kunde känna hopp inför 
framtiden. Som sjuksköterska är det därför viktigt att inte vara rädd för att tala med kvinnan 
om svåra saker och att försöka hjälpa henne att se ljust på framtiden. Sjuksköterskan bör inte 
heller förlita sig enbart på den medicinska kunskapen hon innehar eftersom upplevelsen av 
sjukdomen är individuell.  
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