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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje dag drabbas kvinnor av bröstcancer. Att få bröstcancerbesked kan innebära 
ett stort lidande och påverka kvinnornas livsvärld. Det finns olika behandlingsformer mot 
bröstcancer. Eftersom varje behandlingsform kan ge upphov till biverkningar kan olika 
känslor komma till uttryck. Tidigare studier visar att den fysiska, psykiska och emotionella 
hälsan påverkas under cancerbehandling vilket utgör en stor påfrestning för kvinnorna.  
Syfte: Belysa bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande under 
cancerbehandling. 
Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats och induktiv metod. Data analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Studien utgår från fem självbiografier, skrivna av kvinnor som har 
eller har haft bröstcancer.  
Resultat: Bröstcancerbehandling innebär ett stort lidande för kvinnorna. Familjen visade sig 
vara betydande under cancerbehandling. Cancerns inverkan på livsvärlden och de 
omställningar som den medförde var för kvinnorna en emotionell påfrestning. Samtidigt fick 
kvinnorna nya aspekter på livet där de visade en livskraft och en vilja en överleva. I studien 
framkom tre kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna var: Familjens betydande roll, 
En emotionell period och Sjukdomen ger nya aspekter på livet. 
Slutsats: De framkom faktorer som främjande kvinnornas välbefinnande men som även 
orsakade lidande. En ökad kunskap om kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande 
under cancerbehandling anses vara nödvändig hos allmänsjuksköterskor för att främja hälsa 
och lindra lidande. 
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BAKGRUND 
Att drabbas av en svår sjukdom som bröstcancer är oförutsägbart och kan drabba alla kvinnor. 
Varje år får mer än 9000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer vilket gör den till den 
vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få ett cancerbesked kan vara mycket påfrestande där 
olika känslor kan komma till uttryck beroende på individen (Cancerfonden, 2016). Om detta 
inträffar kan hela individens livsvärld beröras och den fysiska och psykiska hälsan påverkas. 
Detta utgör en problematik som är viktig att minska och på så vis lindra. Genom att belysa 
kvinnors välbefinnande och lidande under cancerbehandling hoppas studien kunna skapa en 
ökad förståelse till varför det är viktigt att bemöta dessa kvinnor på rätt sätt och på så vis 
främja kvinnornas livskvalité. 
 
Uppkomsten av bröstcancer 
I kroppen sker ständiga celldelningar. Ibland sker mutationer, förändringar i cellens DNA, 
som kroppen själv kan reparera. Om kroppen inte klarar av att reparera den felaktiga 
arvsmassan stannar den sjuka cellen kvar i kroppen där den fortsätter att dela sig och tillslut 
resulterar i en cancertumör. Duktal cancer är den vanligaste formen av bröstcancer och 
innebär att cancern uppkommer i bröstets mjölkgångar. När cancern spridit sig och växt in i 
närliggande vävnad kan metastaser förekomma (Ericson & Ericson, 2012). 
 
Att misstänka bröstcancer 
En hård knöl i bröstet eller i armhålan är det vanligaste symtomet vid bröstcancer. Andra 
specifika symtom som kan tyda på bröstcancer kan vara att bröstet ökat i storlek och blivit 
hårt, rodnader eller att bröstet ser annorlunda ut i form av indragen hud eller bröstvårta 
(Cancerfonden, 2016). Risken att drabbas av bröstcancer ökar efter 40 års ålder. Sen 
graviditet och menopaus, tidig första menstruation, användning av p-piller en längre tid samt 
om någon nära släkting haft sjukdomen kan även öka risken för bröstcancer (Ericson & 
Ericson, 2012). Kvinnor hade inte kunskap om hur man minskar risken att drabbas av 
bröstcancer utan den enda vetskapen var att uppsöka vård vid upptäckt knöl i bröstet (Solbjør, 
Skolbekken, Østerlie & Forsmo, 2015). 
 
Vid misstanke om bröstcancer används olika metoder, däribland mammografi. Mammografi 
är en form av röntgen som används för att kunna hitta tumörceller i ett tidigt stadie och 
därmed kunna påbörja en behandling (Cancerfonden, 2015a). Många kvinnor ansåg att 
mammografi inte var ett sätt att upptäcka cancer utan mer en försäkran om att allt var bra 
(Solbjør, Skolbekken, Østerlie & Forsmo, 2015). 
 
Att få bröstcancerbesked 
Att få beskedet bröstcancer innebar ett stort lidande där känslor som oro, ångest och 
nedstämdhet kunde komma till uttryck (Solbjør, Forsmo, Skolbekken & Sætnan 2011). En 
orsak till kvinnornas oro kunde vara att de redan innan cancerbeskedet sökt information om 
sin upptäckta knöl i bröstet och redan då misstänkt bröstcancer (Tsuchiya & Horn, 2009). 
Cancerbeskedet kunde komma som en chock och väcka starka känslor kring varför man 
drabbades (Coyne & Borbasi, 2009). De kvinnor där bröstcancer inte förekom i släkten, som 
levt ett hälsosamt liv och motionerat regelbundet kände en trygghet eftersom de inte befann 
sig i riskzonen för att drabbas. Därför kom cancerbeskedet hos dessa kvinnor som en chock 
där tryggheten sviktade (Solbjør, Skolbekken, Østerlie & Forsmo, 2015).  
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Behandling av bröstcancer 
Operation 
Vid operation av bröstcancer förekommer två olika metoder. Den ena metoden innebär att 
endast en del av bröstet opereras bort. Har bröstcancern däremot spridit sig tillämpas istället 
mastektomi, vilket innebär att hela bröstet och närliggande lymfkörtelvävnad opereras bort 
(Ericson & Ericson, 2012). De bröstcancerdrabbade kvinnornas hälsa och välbefinnande 
påverkades före och efter mastektomi. Biverkningar som trötthet, domningar, sömnlöshet, 
begränsad axelrörelse, irritation och självkritisk uppfattning om utseendet var vanligt 
förekommande efter operation (Cheng et al., 2012).  
 
Strålbehandling 
Strålbehandling är en kompletterande behandling som används efter bröstcanceroperation för 
att ta bort eventuella rester av sjuka cancerceller. Tillvägagångssättet används även som 
förebyggande behandling för att motverka risken för återfall (Cancerfonden, 2016). 
Behandlingen pågår under några veckor och ges på det specifika cancerområdet (Ericson & 
Ericson, 2012). De förekommande biverkningarna vid strålbehandling uppstår främst vid det 
behandlade området (Cancerfonden, 2015). Strålbehandling kunde minska kvinnornas oro och 
depression då behandlingen har få biverkningar (Serra et al., 2012). Rodnad, klåda, ömhet 
samt torr och fjällig hud var några lokala biverkningar (Serra et al., 2012). Illamående och 
aptitlöshet, förlust av hår samt trötthet är andra biverkningar som kan uppstå vid behandlingen 
(Cancerfonden, 2015).  
 
Cytostatikabehandling 
Cytostatika eller cellgifter är en behandlingsform som ges innan, under eller efter kirurgi och 
används för att behandla och bromsa tillväxten av bröstcancern. Behandlingen kan även ges 
för att undvika återfall. Syftet med cytostatikabehandling är att eliminera eller hämma 
cancercellerna. Eftersom cytostatika oftast ges via blodet påverkas hela kroppen och därmed 
även de friska cellerna. Till följd av de friska cellernas påverkan kan håravfall, mag-
tarmbesvär, sköra slemhinnor och låga blodvärden förekomma. Andra vanliga biverkningar 
som kan uppkomma är trötthet, infektionskänslighet, illamående och nedsatt aptit. På grund 
av de tidigare nämnda biverkningarna kan även den sexuella lusten minska (Cancerfonden, 
2014). Kvinnorna upplevde att deras kroppar svek dem och att det påverkade deras sexuella 
hälsa och välbefinnande (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). För att ork och lust skulle kunna 
existera krävdes mental förberedelse och tillräckligt med tid. Även Nizmali, Anoosheh och 
Mohammadi (2011) belyser att bröstcancerbehandlingen påverkade den sexuella hälsan och 
sättet kvinnorna såg på sig själva. Att inte känna sig tillräckligt feminin var ytterligare ett 
hinder för de drabbade kvinnorna (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011).  
 
Hormonbehandling 
För att växa behöver många av tumörcellerna det kvinnliga hormonet östrogen. Efter 
operation undersöks tumören om den är hormonberoende eller inte. Visar det sig att tumören 
är östrogenberoende kan hormonbehandling sättas in. Behandlingen syftar till att med hjälp av 
läkemedel blockera eller minska kvinnans mängd av östrogen. Hormonbehandling eller 
endokrin behandling har ofta lindrigare biverkningar. Förhöjda klimakteriebesvär som bland 
annat värmevallningar och sköra slemhinnor är förekommande biverkningar (Cancerfonden, 
2016). De kvinnor som genomgick hormonbehandling uppvisade en större risk att påverkas 
kroppsligt och få en kritisk kroppsuppfattning än de kvinnor som inte fick hormonell 
behandling (Salonen et al., 2010). 
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Upplevelsen av behandling 
Operation är den mest förekommande bröstcancerbehandlingen. Cytostatikabehandling, 
strålbehandling och hormonell behandling är andra vanliga behandlingar. Eftersom 
cancerbehandlingen är påfrestande för de drabbade kvinnorna är det viktigt att de får stöd och 
känner trygghet till vården (Cancerfonden, 2016). Kvinnorna upplevde att livskvalitén samt 
det sociala, fysiska och emotionella välbefinnandet minskade under cancerbehandlingen och 
ledde till ett lidande (Costa-Requena, Rodríguez & Fernàndez-Ortega, 2013). Kvinnorna 
beskrev att deras emotionella välbefinnande pendlade upp och ner (Coyne & Borbasi, 2009). 
Även om familjen fanns som stöd kunde känslor som ensamhet förekomma (Coyne & 
Borbasi, 2009). Tsuchiya och Horn (2009) kom fram till att kvinnorna kunde uppleva att 
familjemedlemmarna inte förstod deras situation före eller efter behandling, då kvinnorna 
beskrev att det var mer än att “bara” avlägsna ett bröst. De drabbade kvinnorna stod inför en 
tuff utmaning under cancerbehandlingen där rädslan för att dö, inte ha kontroll samt 
maktlöshet stod i fokus (Nizmali, Anoosheh & Mohammadi, 2011). 
 
Sjuksköterskans roll 
För att sjuksköterskan ska kunna främja hälsa och lindra lidande krävs en öppenhet och 
följsamhet där patientens livsvärld sätts i fokus. Som sjuksköterska är det viktigt att vara 
öppen och följsam samt medveten om hur man framställer sig själv inför patienten. Skapas en 
positiv bild av sjuksköterskan där patienten känner en trygghet kan han eller hon välja att dela 
med sig av upplevelsen. På så vis kan sjuksköterskan få en ökad förståelse för patientens 
mående och i sin tur ge en individanpassad vård. Som sjuksköterska är det även viktigt att få 
patienten att känna delaktighet i sin vård. Även om sjuksköterskan har medicinsk kunskap 
besitter patienten på sin egna upplevelse varifrån vården ska utgå ifrån. Därför krävs ett 
samspel mellan de båda parterna för att en god vård ska kunna äga rum. Genom att patienten 
kan känna delaktighet kan lidande minska och välbefinnande komma till uttryck (Dahlberg & 
Segesten). 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
För att belysa välbefinnande och lidande hos bröstcancerdrabbade kvinnor under 
cancerbehandling kommer uppsatsen att ha ett livsvärldsperspektiv. Det innebär att studien 
kommer att utgå från individens livsvärld där upplevelsen av sjukdom samt välbefinnande och 
lidande kommer till uttryck. 
 
Livsvärld 
Livsvärlden omfattar allt runt om och i en person; tankar, erfarenheter samt föreställningar om 
sig själv och omgivningen. Varje individ har en unik livsvärld. Därmed skiljer sig livsvärlden 
mellan varje människa. Genom varje individs livsvärld framträder sjukdom, lidande, hälsa 
och välbefinnande. Att se någon ur ett livsvärldsperspektiv innebär att man utifrån individen 
försöker förstå sjukdomens inverkan på personens liv samt hur dennes välbefinnande och 
lidande berörs (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Välbefinnande 
Välbefinnande innebär att må väl och leva ett bra och tillfredsställande liv för att orka utföra 
det man finner vara av värde. Välbefinnande är sammankopplat med hälsa och andra 
dimensioner av individens existens. Hälsa som välbefinnande är en upplevelse som omfattar 
hela människan och innebär att befinna sig i balans inom sig själv men även gentemot sin 
omgivning. Välbefinnande är individuellt och skiljer sig därmed mellan individer och 
situationer. Vid sjukdom kan individens välbefinnande hotas och en obalans komma till 
uttryck (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Lidande 
Lidande är en naturlig del av livet och omfattar olika aspekter av en människas liv, både 
fysiska och psykiska. “Man kan reagera på lidande genom att förneka det, skuldbelägga sig 
själv eller andra, eller genom att känna sig arg, förvirrad, nedstämd och ångestfylld och fråga 
sig “varför just jag?” (Wiklund Gustin, 2014 s.272). Människans syn på sig själv samt 
situationen är avgörande om lidandet anses vara meningsfullt eller meningslöst för individen. 
Är lidandet uthärdbar och kan ses som en naturlig del av livet kan det leda till en personlig 
utveckling (Wiklund Gustin, 2014). Lidande är individuellt och omfattar hela människan 
(Baggens & Sandén, 2014). 
 
Levd kropp 
“Den “levda” kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och andlig - på samma gång” (Dahlberg 
& Segesten, 2010). Detta innebär att människan är en helhet där ingen del kan separeras från 
den andra. Vid sjukdom drabbas inte bara den fysiska kroppsdelen utan hela individen. En 
kroppslig förändring som sjukdom innebär därför även någon form av påverkan på hela 
existensen. Den levda kroppen ses som ett subjekt där människans tankar, känslor, minnen 
och erfarenheter finns (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Livskraft 
För att orka leva ett gott liv krävs livskraft som innebär att man kan genomföra små och 
omfattande projekt i livet. Livskraften är individuell och varierar konstant under en människas 
liv. Det innebär att den blir starkare och svagare beroende på individens situation. För att 
kunna hantera olika hinder i livet krävs det att man har livskraft. Att stärka livskraften blir 
särskilt tydlig under sjukdom då orken att utföra små eller omfattande projekt i livet minskar 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Varje år får över 9000 kvinnor besked om att de har bröstcancer. Upplevelsen av 
välbefinnande och lidande under cancerbehandling är individuell. Bröstcancerbehandlingen 
kan vara mycket ansträngande och påverkar inte bara kvinnorna fysiskt utan även psykiskt 
vilket kan innebära stort lidande och leda till ohälsa. Som sjuksköterska är det därför viktigt 
att ge stöd och trygghet samt bidra till ett minskat lidande för kvinnorna. Forskning anses 
saknas om bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse och hur man som vårdpersonal ska 
främja deras välbefinnande på bästa sätt. Därför är det viktigt att uppmärksamma denna 
problematik i vår studie för att få en bättre inblick och förståelse för kvinnorna under 
behandlingsperioden för att kunna bemöta dessa kvinnor utifrån ett vårdvetenskapligt 
perspektiv. För att uppmärksamma detta krävs ökad kunskap inom detta område för att på så 
vis öka förståelsen för kvinnorna. Hur påverkas kvinnors upplevelse av välbefinnande och 
lidande under bröstcancerbehandling?  
 
SYFTE 
Syftet var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande 
under cancerbehandling. 
 
METOD         
Design 
Eftersom syftet är att belysa kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande under 
bröstcancerbehandling bedömdes en kvalitativ ansats vara mest lämplig för studien. Detta för 
att få en mer utförlig bild av kvinnornas upplevelse av välbefinnande och lidande. En induktiv 
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metod ansågs även vara mest passande för studien. Induktion innebär att man utifrån 
erfarenheter drar slutsatser (Birkler, 2007). Ett hermeneutiskt synsätt kommer även att 
tillämpas i studien då det handlar om att förstå sin omvärld (Birkler, 2007). För att resultatet 
ska vara tidsenligt kommer självbiografierna få vara som mest åtta år gamla. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen till studien utgår från fem självbiografier. Genom sökorden biografi och 
bröstcancer gjordes en litteratursökning i Libris nationella bibliotekssystem (Bilaga 1). 
Utifrån resultatet av litteratursökningen valdes böcker från Libris ut som svarade mot studiens 
syfte (Bilaga 2). Dessa lånades sedan från olika bibliotek i södra Sverige. 
                      
Urval/urvalsförfarande  
Eftersom syftet är att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors välbefinnande och lidande under 
cancerbehandling var inklusionskriterierna för studien att de drabbade är kvinnor som har 
eller har haft bröstcancer. Ett viktigt inklusionskriterie var att kvinnorna hade levt med 
sjukdomen en viss tid för att kunna få upplevelsen. Övrig litteratur kring ämnet exkluderades.   
Endast självbiografier användes då studien vill belysa kvinnornas egna upplevelser av att 
behandlas för bröstcancer samt för att få en ökad förståelse för de drabbade kvinnornas 
välbefinnande och lidande. För att underlätta studien valdes endast böcker på svenska ut. För 
att välja ut självbiografier som passade till studiens syfte lästes först böckernas baksidestext. 
De självbiografier där sammanfattningen inte svarade mot studiens syfte valdes bort. 
Resterande självbiografier lästes igenom. De som inte fokuserade på kvinnornas upplevelse 
av cancerbehandling valdes bort. Detta resulterade i fem självbiografier, skrivna mellan 2011 
och 2014, som valdes ut för granskning. Granskningen av självbiografierna gjordes med 
Segestens granskningsmall (2012) (Bilaga 3). 
 
Analys 
Innan analysprocessen påbörjades fanns en förförståelse om kvinnornas upplevelse av 
välbefinnande och lidande under cancerbehandling. Förförståelse var att de 
bröstcancerdrabbade kvinnorna ständigt kände vånda och där välbefinnandet uteblev under 
cancerbehandlingen. Genom en medvetenhet om att förförståelsen existerade, hur den såg ut 
samt vad den innehöll har den minimerats i möjligaste mån, för att få en så bra och rättvis bild 
som möjligt av kvinnorna. Förförståelse innebär att redan innan tro sig veta och ha en 
föreställning (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Den manifesta informationen från självbiografierna analyserades utifrån Graneheims och 
Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Det innebar att relevant information utifrån 
syftet med studien kunde identifieras, kondenseras, kodas och formas till kategorier 
(Graneheim & Lundman, 2004) (Bilaga 4). Detta gjordes genom att samtliga självbiografier 
först lästes individuellt för att minimera risken att författarna skulle påverkas av varandra. På 
så vis skapades en egen bild av berättelserna i självbiografierna. När självbiografierna 
granskats diskuterades de och därefter identifierades meningsbärande enheter som passade till 
studiens syfte. De meningsbärande enheterna valdes ut individuellt, granskades kritiskt med 
en medvetenhet om förförståelsens existens och jämfördes sedan. Därefter kondenserades de 
meningsbärande enheter vilket innebär att meningarna förkortades. Sedan kodades de 
förkortade meningsbärande enheterna till centrala begrepp som passade till studiens syfte. 
Slutligen bildades underkategorier och kategorier (Bilaga 5). De kategorier som framkom 
ansågs spegla självbiografiernas innehåll och svara mot studiens syfte. Genom detta sätt 
kunde relevant information om kvinnornas upplevelse av välbefinnande och lidande under 
cancerbehandling framkomma utifrån självbiografierna. Genom att se kvinnornas 
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välbefinnande och lidande och inte endast sjukdomen kunde en humanistisk människosyn 
tillämpas. Ett humanistiskt synsätt innebär att man ser människan som en helhet och mer än 
endast en kropp (Birkler, 2007).  
 
Forskningsetiska aspekter 
Studiens urval, datainsamling, analys samt resultat uppfyllde kraven enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013). Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) måste det finnas god 
kunskap om informationskällorna som man väljer att använda sig av. Detta uppfylldes genom 
noggrann granskning av självbiografierna med Segestens granskningsmall (2012). Vid 
forskning måste alltid riskerna med studien övervägas (Helsingforsdeklarationen, 2013). 
Eftersom författarna till självbiografierna samtyckt till publikation ansågs dessa risker 
minimeras. Samtidigt kunde risk för feltolkning av självbiografierna förekomma och leda till 
bland annat kränkning av författarna. I lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk kapitel 1 3§ (SFS 1960:729) skrivs följande: “Ett verk må icke ändras så, att 
upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må 
verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på 
angivet sätt kränkande för upphovsmannen”. För att minimera risken för egna tolkningar av 
självbiografierna försökte förförståelsen att minimeras i möjligaste mån. Samtidigt fanns med 
medvetenhet om att förförståelsen alltid existerar. På så vis kunde endast de 
bröstcancerdrabbade kvinnornas tankar och upplevelser komma till uttryck. 
       
RESULTAT 
Efter att ha granskat de fem utvalda självbiografierna framkom tre kategorier och åtta 
underkategorier som svarar mot studiens syfte. De kategorier som framkom var; familjens 
betydande roll, en emotionell period och sjukdomen ger nya aspekter på livet. Dessa tre 
kategorier belyste bröstcancerdrabbade kvinnornas upplevelse av välbefinnande och lidande 
under cancerbehandling. 
 
Familjens betydande roll 
Rädslan för att lämna familjen 
Att vara nära döden innebar en ständig rädsla av att förlora sina älskade och inte få spendera 
tillräckligt med tid med dem, att inte hinna visa hur mycket man älskar dem. Det innebar även 
att inte få möjlighet till att uppfylla sina och familjens drömmar (Björkegren Jones, 2014). En 
rädsla för att lämna familj och vänner bakom sig samt de närståendes betydelse under 
cancerbehandling belystes av de drabbade kvinnorna (Björkegren Jones, 2014; Palmcrantz, 
2011; Tenor, 2012 & With, 2014). Det fanns även en oro och ångest om att inte få åldras och 
se sina barn växa upp (Palmcrantz, 2011). Tenor (2012) lyfter fram att rädslan grundades i 
vad som skulle hända med sin dotter om hon, dotterns enda trygghet, gick bort i sjukdomen. 
Att känna sig exkluderad i gemenskapen och ensam under cancerbehandlingen var en av 
kvinnornas största rädslor (Björkegren Jones, 2014 & Palmcrantz, 2011). 
 
Vikten av att känna stöd 
Stöd av vänner och familj var viktigt vid bröstcancerbehandling. Att ha människor runt 
omkring sig minskade även känslan av ensamhet (Björkegren Jones, 2014). Tenor (2012) 
lyfter fram att dottern var anledningen till att orka kämpa mot bröstcancern. Att ha någon att 
dela sina tankar med och på så vis känna stöd betonades som extra viktigt för kvinnorna under 
cancerbehandlingen (Björkegren Jones, 2014; Palmcrantz, 2011; Tenor, 2012 & With, 2014). 
Under bröstcancerbehandlingen var man beroende av andra människor (Björkegren Jones, 
2014). Bröstcancern påverkade inte bara den drabbade utan även familjemedlemmar och 
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närstående. Därför kände kvinnorna att även de behövde få stöd under cancerbehandlingen 
(With, 2014). 
 
En emotionell period 
Omställningar i vardagen 
Att ha bröstcancer innebar att vardagen ständigt var planerad med diverse läkarbesök, 
undersökningar och cancerbehandlingar (Titor, 2014). Samtliga självbiografier beskriver 
cancerbehandlingen som en påfrestande period där biverkningarna medförde ett stort lidande.  
Redan innan behandlingen förberedde sig kvinnorna inför de svåra biverkningar som ofta 
uppträdde en kort tid efter behandlingen (Palmcrantz, 2011 & Titor, 2014). Illamående, oro, 
trötthet, nedsatt ork samt matleda var biverkningar av behandlingen som bidrog till ett stort 
lidande och minskat välbefinnande (Titor, 2014 & With, 2014). Biverkningar på grund av 
bröstcancerbehandling var många och innebar en stor påfrestning för den drabbade 
(Björkegren Jones, 2014). Hårets betydelse under cancerbehandling togs upp som extra viktig 
och många kvinnor ansåg att kvinnligheten var bunden till håret och brösten (Björkegren 
Jones, 2014; Palmcrantz, 2011; Titor, 2014 & With, 2014). Att se sig själv i spegeln varje dag 
innebar ett stort lidande och känslan av att ständigt förfulas (Palmcrantz, 2011). 
 
Känslan av att cancern tar över 
Cancer associeras ofta med död (Palmcrantz, 2011 & With, 2014). Från att bli kallad till en 
mammografiundersökning till att gå på ett flertal sjukhusbesök och att ständigt ha döden 
närvarande beskriver Palmcrantz (2011) som dödsångest. Dödsångesten var ständigt påtaglig 
(Tenor, 2012). Rädslan för cancern och brist på hopp om att bli frisk ledde till sömnlösa nätter 
där tankar kring framtiden och döden uppkom (Tenor, 2012). Bröstcancern tog över och 
styrde ens liv utan möjlighet att påverka (Palmcrantz, 2011). 
 
Varje biverkning orsakad av cancerbehandlingen stärkte förståelsen om vad som egentligen 
hände i kroppen (With, 2014). Alla biverkningar innebar ett stort lidande och bidrog till en 
emotionell påverkan. Rädslan för att smittas av andra sjukdomar på grund av 
infektionskänsligheten som behandlingen medfört innebar att Björkegren Jones (2014) inte 
vågade krama sina närstående. Med tiden försvagades kroppen och hamnade i ständig 
obalans, bröstcancern tog energi och styrde hennes liv (Palmcrantz 2011). With (2014) 
beskriver det värsta med bröstcancerbehandling: “tja, en sak är kränkningen av min kropp 
som sjukdomen, cytostatika och mediciner innebär. Alla dessa kalla händer som tar på mig 
vid röntgen, blodprovstagning och undersökningar av olika slag. Det handlar så klart om 
förlust av identitet, förutom alla fysiska åkommor …” (s.61).  
 
Sjukdomen ger nya aspekter på livet 
Cancern blir en del av vardagen 
Allt eftersom tiden gick stärktes överlevnadsinstinkten och man vande sig vid de svåra 
tillstånden som cancerbehandlingen innebar (Palmcrantz, 2011). De biverkningar som 
uppkom var hanterbara (Tenor, 2012). Cancern avdramatiserades och pendlingen mellan 
välbefinnande och lidande blev en del av vardagen (Palmcrantz, 2011). Det fanns dagar då 
cancern och den outhärdliga perioden nästan helt glömdes bort (Björkegren Jones, 2014). “Att 
leva nära döden gör mig mer levande än någon kan ana” (With, 2014 s.20).  
 
Att finna sin livlina 
Enligt Tenor (2012) blev hennes livlina att befinna sig bland andra människor för att skingra 
sina tankar från sjukdomen. För Björkegren Jones (2014) blev istället bloggen hennes 
räddning där hon fick möjlighet att skriva ner sina tankar. Titor (2014) försökte hitta det 
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humoristiska i det overkliga sammanhanget och Palmcrantz (2011) försökte ta vara på de 
dagar där livet kändes normalt. Trots eländet förekom det dagar då cancern helt glömdes bort. 
Det behövdes dagar då man kunde skratta åt sjukdomen och älska sin kropp för att sedan orka 
med den tyngande vardagen, att älska bort sin cancer (Björkegren Jones, 2014). 
 
Livskraften som styrka 
Att se ärret där bröstet suttit ansågs som någonting vackert och inte längre som något hotfullt 
(Tenor, 2012). Palmcrantz (2011) beskriver sin förundran över hur det var att inte känna sorg 
över sitt förlorade bröst, “Underligt hur man kan vänja sig vid allt, när man måste” (s.84). 
Mitt i allt kunde man känna glädje och behålla sin identitet och inte se sig själv som ett offer 
(Björkegren Jones, 2014). Att leva här och nu samt ta vara på och uppskatta de små sakerna i 
livet belystes som extra viktigt (Palmcrantz, 2011). Det handlade om att prioritera det 
viktigaste i sitt liv för att kunna finna livskraft och besegra cancern samt för att leva sitt liv till 
fullo (Björkegren Jones, 2014; Tenor, 2012 & With, 2014). 
 
DISKUSSION  
Studiens resultat belyser familjens betydande roll, hur sjukdomen ger nya aspekter på livet 
samt den emotionella perioden hos bröstcancerdrabbade kvinnor under cancerbehandling. 
Eftersom syftet med studien är att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av 
välbefinnande och lidande under cancerbehandling anses resultatet och syftet stämma 
överens. 
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats anses vara lämplig till studiens syfte för att få en mer 
detaljerad bild av kvinnornas upplevelse av välbefinnande och lidande. Eftersom en kvalitativ 
ansats främst används tillsammans med en induktiv metod uteslöts en deduktiv metod. 
Deduktion innebär att forma en hypotes som prövas mot verkligheten (Forsberg & 
Wengström, 2015). Eftersom studien utifrån de utvalda självbiografierna har för avsikt att öka 
förståelsen för bröstcancerdrabbade kvinnor anses en induktiv metod vara mest passande.  
 
En intervjustudie hade kunnat vara lämplig då informationen hade varit dagsaktuell. Däremot 
anses ämnet vara känsligt att tala om för de kvinnor som har eller har haft bröstcancer. Det 
anses även vara en svårighet för informanten att uttrycka sina känslor, samtidigt som det ska 
tolkas på rätt sätt av den som intervjuar (Rosenberg, 2012). Eftersom författarna till studien 
inte heller är vana vid att hålla känslomässiga intervjuer uteslöts därför valet av en 
intervjustudie. Användning av en intervjustudie hade inneburit en svårighet att avgränsa 
informationen och därmed riskerat att innefatta upplevelser under hela sjukdomsförloppet. 
Genom användning av självbiografier kan information med fokus på kvinnans upplevelse av 
välbefinnande och lidande under cancerbehandling lättare väljas ut.  
 
En fördel med att använda självbiografier är att författarnas egna upplevelser och erfarenheter 
kommer till uttryck (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Däremot kan författarna till 
självbiografierna valt att medvetet utelämna viss information till allmänheten. Detta kan leda 
till att inte hela bilden av kvinnornas upplevelse under cancerbehandling framkommer. 
Däremot får man information direkt från primärkällan vilket ökar tillförlitligheten. Att 
använda sig av sekundärkällor kan minska tillförlitligheten eftersom andras tolkningar kan ha 
påverkat. Författarnas slutsats är att valet av metod, trots vissa nackdelar, var lämplig för 
studien. På detta vis kom kvinnornas egna upplevelser till uttryck. 
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För att öka kvalitén i analysprocessen är det viktigt att veta att förförståelsen alltid existerar 
och därmed medvetandegöra den. Författarnas förförståelse var att det endast förekom ett 
lidande hos de bröstcancerdrabbade kvinnorna under cancerbehandling och bekräftas därmed 
inte med studiens resultat. Det förekommer alltid en förförståelse. Eftersom förförståelsen är 
oundviklig kan den påverka studiens tillförlitlighet då egna tolkningar kan påverka resultatet.  
Förförståelse kan vara betydelsefullt men även innebära ett hinder (Dahlberg & Segesten, 
2010). Kan inte förförståelsen medvetandegöras riskerar egna tankar och tolkningar att 
influera studiens resultat, vilket kan minska trovärdigheten. Samtidigt anser författarna att 
studiens tillförlitlighet ökar genom att medvetandegöra förförståelsen innan studien påbörjas. 
 
Användning av Graneheims och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys innebär att 
självbiografierna kan granskas noggrant. Genom att författarna till studien diskuterade 
självbiografiernas manifesta innehåll med en kritisk hållning och noggrannhet ökar 
tillförlitligheten. Att kritiskt granska självbiografiernas centrala och viktiga innehåll gör att 
kategorier som svarar till studiens syfte enklare kan utformas. Samtidigt kan 
innehållsanalysen vara svår att tillämpa om självbiografierna är för olika, då gemensamma 
kategorier kan vara svåra att utforma. Däremot anser författarna att genom att inte i förväg 
bestämma kategorier och underkategorier kan de istället utformas av självbiografiernas 
innehåll. På så vis skapas dessa kategorier och underkategorier utifrån självbiografierna vilket 
i sin tur ökar studiens tillförlitlighet och giltighet. Hög tillförlitligheten i en undersökning 
innebär att resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar med samma instrument, oavsett 
vem som utför testet (Forsberg & Wengström, 2015). Graneheim och Lundmans (2004) 
kvalitativa innehållsanalys anses vara lämplig för studien då likheter och skillnader kan 
analyseras på ett metodiskt sätt. Därmed uteslöts övriga analysmetoder. 
 
För att betona kvinnornas upplevelse av välbefinnande och lidande samt minska risken för 
feltolkning väljs endast självbiografier på svenska ut. Eftersom författarna till studien är mest 
bekväma med det svenska språket anses självbiografier på andra språk än svenska vara osäkra 
att använda. Självbiografier skrivna på andra språk än svenska kan medföra risk för 
feltolkning och därmed påverka studiens tillförlitlighet och giltighet. Ett inklusionkriterie för 
studien är att böckerna får vara som mest åtta år gamla. En fördel med detta är att 
informationen är tidsenlig. På så vis kan studien belysa hur det är för kvinnor att genomgå 
cancerbehandling idag och informationen blir därmed mer aktuell. Däremot kan en nackdel 
vara att informationen blir tidsbegränsad. En annan nackdel kan vara att endast fem 
självbiografier används. Att endast använda sig av dessa fem kvinnors berättelse, skrivna på 
svenska, kan göra det svårt att generalisera resultatet till alla bröstcancerdrabbade kvinnor. 
Användning av fler självbiografier hade kunnat leda till ett annat resultat med andra 
dimensioner. Trots användning av ett fåtal svenska böcker ansågs dessa hålla god kvalité för 
studiens syfte.  
 
Innan datainsamlingen i Libris nationella bibliotekssystem påbörjades fann författarna till 
studien ett antal självbiografier om bröstcancer. Under granskningen upptäcktes det att några 
av de funna självbiografierna inte svarade mot studiens syfte. Dessa självbiografier 
exkluderades därmed. Nackdelen med datainsamlingsmetoden är att ett antal självbiografier i 
Libris som passade till studiens syfte inte finns på vissa bibliotek i södra Sverige. Dessa 
valdes därmed inte då självbiografierna var svåra att få tag på. De metoder som använts har 
resulterat till att studiens resultat svarar mot studiens syfte och anses då vara lämpliga. 
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Resultatdiskussion 
Studiens resultat indikerar att kvinnors upplevelse av välbefinnande och lidande under 
cancerbehandling yttrar sig och hanteras på olika sätt. Självbiografierna betonar de 
upplevelser som bidrog till ett välbefinnande och lidande under bröstcancerbehandling. 
Lidandet kan ses som en central del i cancerbehandlingen och yttrar sig genom de fysiska och 
psykiska biverkningar som tillkommer. Samtidigt belyser de bröstcancerdrabbade kvinnorna 
även ett välbefinnande och en vilja att överleva. 
 
En central upptäckt i studiens resultat är att kvinnorna kunde uppleva välbefinnande trots 
bröstcancer. Kvinnorna beskriver att bröstcancern stundtals kan glömmas bort genom fokus 
på det betydelsefulla i livet. En skillnad kan påvisas med en studie där den regelbundna 
behandlingen kunde vara en påminnelse om cancersjukdomen (McCann, Illingworth, 
Wengström, Hubbard & Kearney, 2010). Genom att försöka ha en positiv syn på livet och 
leva som vanligt kan kvinnorna känna livskraft och lättare ta sig igenom den tuffa 
cancerbehandlingen. En jämförelse kan dras till Drageset, Lindstrøm och Underlids (2009) 
studie där även de belyser vikten av att fokusera på det värdefulla i livet under 
cancerbehandling. Att leva som vanligt med sina dagliga rutiner kunde medföra en känsla av 
att ha kontroll. De känslor som uppkom under cancerbehandling hanterades på olika sätt.  
Vissa kvinnor valde bloggar eller dagböcker som ett sätt att uttrycka sina känslor på. Andra 
sökte sig till närstående för stöd medan vissa kvinnor valde att i ensamhet uttrycka sina 
känslor (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2009). En del kvinnor kunde uppleva en 
känslomässig påfrestning orsakad av bröstcancern som kunde påverka deras lycka (Banning 
& Tanzeem, 2013). Å andra sidan kunde en positiv framtidssyn bevaras trots den livshotande 
sjukdomen och därmed inte låta bröstcancern ta kontroll över livet (ibid.).  
 
Rädslan inför döden och att livskraften minskade är ytterligare viktiga delar som tas upp i 
studiens resultat. Dahlberg och Segesten (2010) belyser livskraften som en känsla av 
välbefinnande. Kvinnorna beskriver det som att cancer ofta associeras med död. 
Dödsångesten beskrivs som ständigt påtaglig och hoppet om att någonsin bli frisk finns inte. 
Detta resulterar i en psykisk påfrestning hos dessa kvinnor. Enligt en studie försökte 
kvinnorna att emotionellt distansera sig från sjukdomen genom att tänka på annat, detta utan 
resultat (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2009). Detta stöds även av en annan studie där 
kvinnorna beskriver bröstcancern som en emotionell börda där hoppet om att bli frisk avtagit 
(Banning & Tanzeem, 2013). Å andra sidan belyser en annan studie om hur de 
bröstcancerdrabbade kvinnorna var medvetna om risken av att mista sitt liv (Drageset, 
Lindstrøm & Underlid, 2009). Trots det var de positiva och hoppfulla inför sin framtid (ibid). 
 
En annan upptäckt i studiens resultat är att vissa kvinnor kan finna det positiva i livet trots den 
livshotande sjukdomen. Detta stöds av en studie som belyser vikten av att fokusera på det 
positiva i livet och ägna sig åt det man finner vara av värde (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 
2009). Däremot kan en intressant skillnad påvisas där de cancerdrabbade kvinnorna upplevde 
skuldkänslor på grund av deras nedsatta ork att utföra vardagliga sysslor (Mosher et al., 
2013). Den fysiska påfrestningen sågs som ett hinder att orka ta hand om samt umgås med 
familj och vänner (Banning & Tanzeem, 2013). Detta visar att sjukdomen hade en stor 
inverkan på kvinnornas livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som 
individuell och ytterst personlig.  
 
Familjen och de närståendes betydelse, oron över att inte hinna se sina barn växa upp samt 
familjens betydande stöd är andra upptäckter som framkommer i studiens resultat. Detta stöds 
av en studie som belyser att vänner och familj var en distraktion från bröstcancern och 
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innebar att de drabbade kvinnorna kunde distansera sig från sjukdomen och känna 
välbefinnande (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2009). Däremot belyser en annan studie om 
hur ovissheten om sjukdomsprognosen kunde förändra relationer då framtidsplanerna såg 
olika för de båda parterna (Banning & Tanzeem, 2013). En annan studie påvisar även om hur 
familj och vänner kunde få kvinnorna att känna sig obekväma vid samtal om sin sjukdom 
(Mosher et al., 2013). Kvinnorna ville inte att andra människor skulle tycka synd om dem då 
sympatin kunde få dem att känna sorg, istället ville de bli behandlade som vanligt (Drageset, 
Lindstrøm & Underlid, 2009). 
 
Lidande och bröstcancerns inverkan på livsvärlden är ytterligare en central upptäckt som 
framkommer i studiens resultat. Kvinnorna upplever att de biverkningar som behandlingen 
medför påverkar vardagen och livsvärlden ogynnsamt. Nedsatt livskraft beskriver kvinnorna 
som påtaglig under cancerbehandling. Detta konstaterar även McCann, Illingworth, 
Wengström, Hubbard och Kearney (2010) som beskriver de svårigheter som kvinnorna kunde 
uppleva av att hantera och leva med biverkningarna som tillkom. Även själva resan till 
behandlingen kunde upplevas som en fysisk och emotionell påfrestning för kvinnorna 
(Ristevski, Regan, Birks, Steers & Byrne, 2015).  
 
I studiens resultat framkommer det att biverkningar och sättet att se på sig själv är de mest 
krävande delarna under cancerbehandlingen och innebär ett stort lidande för kvinnorna. 
Bröstcancern påverkar den levda kroppen, det vill säga både kropp och själ. Vid kroppslig 
förändring medförs en omställning i tillvaron (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid långvarig 
sjukdom kan denna förändring bli särskilt påtaglig (ibid.). Det framkommer att kvinnligheten 
är bunden till brösten och håret och kan leda till en ändrad kroppsuppfattning och syn på sig 
själv. En liknelse kan dras till en studie där håravfall var bland det värsta som kunde hända 
och fick kvinnorna att jämföra sig med marinsoldater (McCann, Illingworth, Wengström, 
Hubbard & Kearney, 2010). De förändringar som tillkom på grund cancerbehandling 
påverkade kvinnornas sätt att se på sig själva (ibid). Ytterligare en jämförelse kan dras till en 
studie där de drabbade kvinnorna kände sig oattraktiva och obekväma i sin kropp (Ristevski, 
Regan, Birks, Steers & Byrne, 2015). Däremot behövde kvinnornas uppfattning om sig själva 
och livet inte nödvändigtvis försämras utan kunde istället förstärkas (ibid.). 
 
Slutsatser 
Kvinnor under cancerbehandling pendlar mellan välbefinnande och lidande. Som 
vårdpersonal finns det en risk att endast se sjukdomen och inte hela individen. Att inte ta 
hänsyn till den levda kroppen och inte se sjukdomens inverkan på både kropp och själ kan 
hota individens livsvärld. Det innebär att individen kan känna sig kränkt och inte sedd vilket i 
sin tur kan leda till ett lidande och minskat välbefinnande. Därför anser författarna att ökad 
kunskap krävs för att främja kvinnors välbefinnande och minska lidande på bästa sätt. 
Resultatet visar även familjens betydelse för kvinnorna under behandlingsperioden. Då det 
framkommer att de närstående är det viktigaste stödet är det därför viktigt att även främja 
deras välbefinnande, detta för att de i sin tur ska orka vara ett stöd för kvinnorna. Ett förslag 
till fortsatt forskning kan därför vara att belysa de närståendes välbefinnande och lidande 
under cancerbehandling. Ett annat förslag till fortsatt forskning kan vara att försöka ta reda på 
hur vårdpersonalen ställer sig till vård av bröstcancerdrabbade kvinnor och på så vis kunna 
jämföra resultatet med kvinnornas upplevelse. 
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Databassökning i Libris: 

Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Självbiografier (n=23) Utvalda självbiografier (n=5) 

Bröstcancer* 
 

Bröstcancer* 
+ Biografi* 
 

Bröstcancer* 
+ Biografi* 

Skrivna på 
svenska 
 
Skriva på 
svenska 
 

Skrivna på 
svenska + bok + 
publicerade år 
2009 eller senare 
 

443 
 

66 
 
 

23 

Hope (Tenor, 2012). 
 
Jag vill inte veta, inte nu: en berättelse om 
cancer (Lind, 2012). 
 
Rosa boken: 10 berättelser om bröstcancer 
(Lantz och 9 andra, 2012). 
 
Livsögonblicket: en kvinnohistoria (Källén, 
2011). 
  
Jag vill fan leva (Björkegren Jones, 2014). 
 
Som att flyga genom moln (With, 2014).
  
   
En hel jävla bok om cancer (Lindgren, 2016). 
Rosa kokboken (Benson, 2014). 
 
Rosa kokboken 2 (Benson, 2015). 
 

Hope (Tenor, 2013 - ny utg). 
 
Bröstresan (Palmcrantz, 2011).  
 
Cancer som resesällskap (Målevik, 2011). 

Hope (Tenor, 2012). 
 
Jag vill fan leva (Björkegren Jones, 2014). 
 
Som att flyga genom moln (With, 2014). 
 
Bröstresan (Palmcrantz, 2011).  
 
Kul med cancer: hur man tar sig igenom 
bröstcancer (Titor, 2014). 
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Stängt pga hälsosjäl (Klingspor, 2010). 
 
Kul med cancer: hur man tar sig igenom 
bröstcancer (Titor, 2014). 
 
Isvantar & cocktails: fem perspektiv på cancer 
(Barrefors, Ivansson, Facini Jensen, Barrefors, 
Jensen, Hallquist, 2015) 
 
Livsögonblicket - en kvinnohistoria (Källén, 
2014). 
 
Den lille jäveln (Håkansson, 2014). 
 
Katter och döttrar (Brown, 2016). 
 
Min cancer: tröstebok (Linderholm, 2015). 
 
Ett bröst är borta: anteckningar från en overklig 
resa i livet (Malmberg, 2011). 
 
Jag hörde orden (Olsson, 2010). 
 
Jag vill leva (Tiger, 2010). 
 
Mellan köksfönstret och evigheten: om kärlek, 
vänskap och arbete (Thunberg, 2012). 
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Sammanfattning av självbiografierna: 

Boktitel Författare Årtal Sammanfattning 

Jag vill fan leva Karin 
Björkegren 
Jones 

2014 2012 får journalisten, författaren och yogaläraren Karin besked om att hon har inflammatorisk 
bröstcancer. Hennes liv kastas upp och ner där livet fylls med sorg men också med glädje. 
Boken är baserad på Karins blogg där hon skrev ner sina tankar från cancerbesked till 
friskförklaring. 

Bröstresan Ulrika 
Palmcrantz 

2011 Ulrika är journalist och har tre söner. 2010 får hon diagnosen bröstcancer. Hela hennes liv faller 
samman men hon försöker vara stark och leva som vanligt. Boken är resultatet på hennes dagbok 
som hon skrev i under sjukdomsförloppet. 

Hope Lotta Tenor 2012 När sjuksköterskan Lotta får cancerbeskedet stannar hela hennes värld. Hon ska dö och lämna 
kvar sin dotter på jorden. Lotta kastas mellan förtvivlan och styrka där hon ständigt kämpar för 
att övervinna det onda som försöker ta över hennes kropp.  

Kul med cancer - 
hur man tar sig 
igenom cancer 

Monika Titor 2014 Monika skriver om att drabbas av bröstcancer som småbarnsförälder och hur man tar sig igenom 
det. Hon beskriver vilka tankar och känslor som dyker upp under cancerperioden och hur man 
kan hantera dessa. Boken är en detaljerad berättelse om hur Monika tog sig igenom cancern med 
ett leende på läpparna.  

Som att flyga 
genom moln 

Gunilla With 2014 På semestern i Thailand hittar Gunilla en knöl i sitt bröst som förändrar allting. Att det kan vara 
cancer finns inte i tankarna. Hon tror att det är en ofarlig bindvävsknuta. När hon sedan får 
beskedet om att hon har metastaserad cancer och hennes överlevnadschans är låg, vänds hela 
hennes värld upp och ner. Boken tar upp Gunillas tankar och känslor under sista tiden i livet. 
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Granskningsmall av självbiografierna (Segesten, 2012) 
 

Vilken form av litteratur är detta Vetenskaplig rapportering, lärobok, 
debattbok, populärvetenskap osv? 

Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt 
ansvarig för boken eller tidskriften ifråga? 

 

Vem/vilka är författaren/författarna?  Vilken kompetens har de, vilka 
värderingar har de, vilket perspektiv har 
anlagts, vilket mål har de haft? 

När trycktes källan? Har tidpunkten någon betydelse för 
kunskapskvaliteten, för att förstå 
innehållet, av annan orsak? 

Har texten blivit kvalitetsgranskad? Av vem, i vilket syfte? 

På vilket sätt kan jag använda denna text för att 
utveckla akademisk och professionell kunskap 
inom mitt ämnesområde?  
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Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Steg 1. 

Meningsbärande enhet 

Meningsbärande enheter är betydelsefulla meningar som väljs ut 
och som passar studiens syfte. 

Steg 2. Kondensering De meningsbärande enheterna kondenseras genom att 
meningarna förkortas. 

Steg 3. Kodning Efter kondensering kodas meningarna. Det innebär att centrala 
begrepp väljs ut och som passar studiens syfte. 

Steg 4. Kategorier Koderna delas in i relevanta kategorier som speglar de manifesta 
innehållet. 
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Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Meningsbärande enheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“tänk om jag inte får bli gammal. Tänk om jag 
inte får vara med, inte se barnen bli stora. En 
ångestklump i bröstet” (Palmcrantz, 2011 s.41) 

inte bli gammal, inte vara med, 
inte se barnen växa upp, 
ångestklump 

Oro inför 
framtiden 

Rädslan av att 
lämna familjen 

Familjens 
betydande roll 

“ett år då allt var uppochner, fyllt av sorg, 
ledsenhet och rädsla. Men också av glädje och ett 
jävlaranamma” (Björkegren Jones, 2014 s.7) 

upp och ner, fyllt av sorg, 
ledsenhet, rädsla, glädje, 
jävlaranamma 

Många känslor Omställningar i 
vardagen 

En emotionell 
period 

“jag mår bra och ingen kan ana att jag precis har 
påbörjat en cellgiftsbehandling. Det syns 
ingenting. Jag njuter av allt, av solen, värmen, 
vattnet, barnen som har det bra och klipporna som 
värmer efter simturen” (Palmcrantz, 2011 s.85) 

påbörjad cellgiftsbehandling, 
syns ingenting, njuter, sol, 
värme, vattnet, barnen, 
klipporna som värmer 

Må bra trots 
cancerbehandling 

Cancern blir en 
del av vardagen 
 
 
 
 

Sjukdomen ger 
en nya 
aspekter på 
livet 

 
 

 


