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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Bröstcancer utgör 30% av cancerfallen hos kvinnor och är därmed den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor. Behandlingen för bröstcancer är kirurgi, 

cellgifter, strålning och hormonbehandling. Behandlingen och dess biverkningarna har 

en stor inverkan på livet vilket bidrar till känslomässiga reaktioner.  

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att genomgå behandling vid bröstcancer.   

Metod: Studien baseras på en kvalitativ ansats med vårdvetenskapen som teorigrund. 

Det tillämpades ett livsvärldsperspektiv. Data samlades in genom fem självbiografier 

skrivna av kvinnor som behandlats för bröstcancer. För att analysera böckerna användes 

en kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultat: Behandlingen av bröstcancern innebar en förändrad vardag där sjukdomen 

styrde. För att hantera den förändrade vardagen användes olika strategier. Behandlingen 

och dess biverkningar innebar fysiska förändringar som påverkade vardagen och därtill 

orsakade känslomässiga reaktioner. För att yttra tankar och känslor fanns ett behov av 

stöd från både familj och vårdpersonal.  

Slutsats: För att uppfylla behovet av stöd under behandlingstiden krävs det vidare 

utbildning i stöd och bemötande hos vårdpersonal och närstående, att vårdpersonal 

förhåller sig till ett livsvärldsperspektiv samt att ytterligare professioner inkluderas. På 

så sätt kan kvinnorna få adekvat information, stöd i att hantera vardagen och möjlighet 

att yttra sina känslor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING 1 

2 BAKGRUND 1 
2.1 Bröstcancer 1 

2.1.1 Symtom och diagnos 1 
2.1.2 Behandling 1 
2.1.3 Biverkningar/komplikation 2 

2.2 Behandlingens psykologiska påverkan 2 
2.3 Sjuksköterskans roll i bröstcancervården 3 

3 TEORETISK REFERENSRAM 3 
3.1 Livsvärld 3 
3.2 Hälsa 4 
3.3 Lidande 4 

4 PROBLEMFORMULERING 4 

5 SYFTE 5 

6 METOD 5 
6.1 Datainsamling 5 

6.1.1 Urvalsförfarande 5 
6.2 Analys 6 
6.3 Etiska överväganden 6 

6.3.1 Förförståelse 7 

7 RESULTAT 7 
7.1 En förändrad kropp 8 
7.2 Känsla av maktlöshet 8 
7.3 Behandlingens påverkan på livssituationen 9 
7.4 Strategier för att hantera behandlingen 10 
7.5 Betydelsen av stöd 10 
7.6 Upplevelsen av vårdens bemötande 11 

8 DISKUSSION 11 
8.1 Metoddiskussion 11 

8.1.1 Design, datainsamling, urval och analysmetod 11 
8.1.2 Trovärdighet i resultatet: tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet12 
8.1.3 Etiska överväganden 13 

8.2 Resultatdiskussion 14 
8.2.1 Vardagens påverkan 14 
8.2.2 Känslomässiga reaktioner 14 
8.2.3 Betydelsen av stöd och bemötande 15 
8.2.4 Framtida forskning 17 

9 SLUTSATS 17 

10 REFERENSER 19 
 

Bilagor 

1. Sökchema för självbiografier  

2. Sammanfattning av självbiografier



 

 

1 

 

1 INLEDNING  

 

Intresset för bröstcancer har väckts hos författarna då det är en en så pass vanlig 

sjukdom som det skrivs och talas mycket om. Författarna har mött kvinnor med 

bröstcancer både som vårdare och privatpersoner vilket har resulterat i en förståelse av 

att behandlingen är en påfrestande period. Som sjuksköterska kommer man sannolikt 

möta bröstcancerdrabbade kvinnor under behandling. Därav väcktes tanken att studera 

kvinnors upplevelse av att genomgå behandling vid bröstcancer.  

 

 

2 BAKGRUND 

 

År 2012 drabbades 14 miljoner människor av cancer i världen 

(Världshälsoorganisationen, 2018). Cancer uppstår när den normala celldelningen i 

kroppen rubbas. Cancercellerna delar sig ohämmat och bildar en klump av celler, en så 

kallad tumör (Einhorn, 2016).  

 

2.1 Bröstcancer 

Nystrand (2016) beskriver bröstcancer som den vanligaste cancerformen hos kvinnor 

och utgör 30 procent av cancerfallen i Sverige. Varje dag insjuknar cirka 20 kvinnor. 

Främst förekommande är det från 40-årsåldern och uppåt, men drabbar även yngre 

kvinnor (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Det är inte klarlagt vad som är 

orsaken till bröstcancer men påverkande faktorer kan vara p-piller, annan typ av 

hormonbehandling, livsstil och ärftlighet (Nystrand, 2016). Nystrand (2010) beskriver 

vidare att bröstcancer kan uppstå i olika former. Den vanligaste är ductal bröstcancer 

som börjar i mjölkgångarnas celler. Det finns även lobulär cancer som uppstår i 

mjölkkörtlarna.  

 

2.1.1 Symtom och diagnos  

Det vanligaste symtomet är en knöl i bröstet eller armhålan (Nystrand, 2016). 

Ytterligare symtom kan vara indragningar i huden kring bröstvårtan. Det kan även 

förekomma att bröstvårtan avger vätska och blod. Bröstet kan också bli förstorat och 

hårt. Genom kunskaper om hur förändringar i brösten kan upptäckas är det möjligt att 

söka vård och få behandling i ett tidigt stadie av cancern (Williams & Jeanetta, 2016). 

För att ställa diagnos görs en trippeldiagnostik i form av klinisk undersökning, 

mammografi/ultraljud och cytologi som är ett vävnadsprov (Nystrand, 2016). 

Diagnosen är förenat med en chock och det uppstår en rädsla inför framtiden och den 

kommande behandlingen (Mosher et al., 2013). 

 

2.1.2 Behandling 

Rädslan vid diagnos kan orsakas av uppfattningen av att det inte finns någon effektiv 

behandling mot bröstcancer (de Sousa Barros, Regiani Conde, Rossi Lemos, Aparecida 

Kunz & de Lourdes da Silva Marques Ferreira, 2018). Samtidigt menar Nystrand (2016) 

att prognosen har förbättrats de senaste årtiondena. Detta genom att behandling har 

utvecklats samt att cancer oftare upptäcks i ett tidigare stadie. Det är stadiet av 

bröstcancern som avgör behandlingen (Järhult  & Offenbartl, 2013). Den primära 

behandlingen för bröstcancer är kirurgi. Beroende på tumörens storlek och utbredning 

opereras antingen en del av eller hela bröstet bort. Att operera bort bröstet är det mest 
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aggressiva behandlingsalternativet vilket många kvinnor väljer på grund av rädslan för 

cancern (Williams & Jeanetta, 2016). Vid det kirurgiska ingreppet är det vanligt att även 

lymfkörtlar från armhålan tas bort, både i botande och kartläggande syfte (Järhult  & 

Offenbartl, 2013). Som tillägg till kirurgi används strålning, cytostatika och 

hormonbehandling. Strålning rekommenderas efter kirurgi för att minska risken för 

återfall. Vid allvarligare bröstcancer används cytostatika, cellgifter. Den vanligaste 

formen av cytostatika är den som ges direkt i blodet via en spruta eller droppåse. Syftet 

med behandlingen är att döda cancercellerna men det påverkar även de friska cellerna i 

kroppen (Torsler Anderson, 2018). Hormonbehandling, i form av antiöstrogener, ges 

postoperativt till kvinnor där tumören innehåller östrogenreceptorer. Behandlingen 

pågår vanligen i fem år efter operation (Järhult  & Offenbartl, 2013).  

 

2.1.3 Biverkningar/komplikation 

Efter kirurgi tillkommer såväl fysiska som psykiska komplikationer (Järhult  & 

Offenbartl, 2013). Till följd av biverkningar och komplikationer är behovet av tröst, 

stöd och information stort (Korber, Padula, Gray & Powell, 2011). Information behöver 

upprepas flertalet gånger för att patienten ska komma ihåg och förstå innebörden. De 

fysiska komplikationer som förekommer är smärta, rörelseinskränkning och obehag från 

axel och överarm (Järhult  & Offenbartl, 2013). Efter operation kan det uppstå svullnad 

i lymfan vilket bidrar till nedsatt funktion i armen. Hedefalk (2015b) skriver att 

förekommande biverkningar vid strålning är hudreaktioner och trötthet. Cytostatika är 

den behandling som ger flest biverkningar och som därmed har stor påverkan på både 

vardagen och välmåendet (Lai, Ching & Wong 2017). Några av de vanligaste är trötthet, 

smärta, sömnproblem och diarré. Även biverkningar som håravfall, illamående och 

klimakteriebesvär förekommer (Hedefalk, 2014). 

 

2.2 Behandlingens psykologiska påverkan 

Tidigare studier visar att bröstcancer innebär en total omställning i livet där vardagen 

kretsar kring behandlingar och kontroller (Laporte et al., 2017; Mosher et al., 2013). 

Livet övergår i en kamp om överlevnad. Utöver att livet kretsar kring behandlingar 

orsakar behandlingarna och dess biverkningar fysiologiska förändringar som bidrar till 

starka känslomässiga reaktioner som har stor påverkan på det vardagliga livet (Williams 

& Jeanetta, 2016; Azevedo Batista et al., 2017; Mosher et al., 2013; Lai et al., 2017; 

Laporte et al., 2017). Dessutom bidrar biverkningarna, däribland trötthet, till en 

begränsning i vardagen. Det uppstår känslor som skam över kroppen och en känsla av 

minskad kvinnlighet som påverkar relationen till sin partner (Laporte et al., 2017; 

Azevedo Batista et al., 2017). Att acceptera sitt nya utseendet ses som en daglig 

utmaning (Mosher et al., 2013).  

 

Behandlingstiden är en stressfull period där stöd från närstående, andra 

bröstcancerdrabbade och vårdpersonal är betydelsefullt för att yttra sina känslor 

(Williams & Jeanetta, 2016; Azevedo Batista et al., 2017; Korber et al., 2011; Phensiri 

& Pranee, 2017). Genom att förmedla sina känslor ökar det emotionella välmåendet. Ett 

meningsfullt stöd från vårdens sida innebär att få information och utbildning om 

behandlingen och dess biverkningar. Att få emotionellt stöd anses vara nyckeln till en 

lyckad total behandling (Korber, et al., 2011). I Phensiri & Pranees (2017) studie 

framgår det att flertalet av kvinnorna upplever bristande information om behandlingen 

från vårdens sida. Därtill anses stödet från närstående bristande eftersom de har svårt att 

prata om bröstcancern (Mosher et al., 2013; Laporte et al., 2017). Det bristande stödet 

från närstående och vårdpersonal leder till att kvinnan håller inne med sina känslor 

vilket är psykiskt belastande.   
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2.3 Sjuksköterskans roll i bröstcancervården     

Legitimerade sjuksköterskor har ett ansvar att följa de etiska koder som ingår i 

professionen. De fyra koderna innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) krävs ett fokus på patientens livsvärld. Detta för att sjuksköterskan ska 

förstå hur hälsa och lidande erfars av patienten. Därigenom kan hälsoprocesser stärkas 

och lidandet lindras. Enligt de nationella riktlinjerna för bröstcancer krävs det jämsides 

med den medicinska behandlingen en god omvårdnad och rehabilitering som stöd för att 

uppnå en helhet i vården (Socialstyrelsen, u.å.). Omvårdnaden ska omfatta stöd från 

diagnostillfället, under behandling fram till vård i livets slutskede. De nationella 

riktlinjerna innebär förutom planering av behandlingar att förebygga komplikationer 

samt att informera och stödja patienten. I det stödjande arbetet vid bröstcancer har 

sjuksköterskan en stor uppgift i att förmedla optimism genom att vara positiv inför 

patientens framtid (Kadmon et al., 2015). Positiviteten inger hopp och styrka till att 

kämpa genom behandlingen.  

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM  

 

Uppsatsen grundar sig på vårdvetenskapen där livsvärlden ligger till grund för att förstå 

den unika människan (Dahlberg & Segesten, 2010). Utgångspunkten är patientens 

hälsosammanhang som speglas i patientens berättelser. Perspektivet bidrar till en 

förståelse för patientens upplevelse av hälsa, sjukdom och på vilket sätt lidandet kan 

lindras vid sjukdom.  

 

3.1 Livsvärld  

Vårdvetenskapen bygger på ett patientperspektiv där livsvärlden bejakas (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärlden är unik hos varje individ. Därigenom kan vi förstår hur 

hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom erfars av individen. Ett livsvärldsperspektiv 

ger en insikt om hur sjukdom påverkar upplevelsen av hälsa och lidande. Det skapar en 

förståelse för hur sjukdomen påverkar människans liv samt hur sjukdomen hanteras och 

förstås. Livsvärlden bygger på patientens värld där även närstående och vårdare ingår 

som en del i sammanhanget (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

För att livsvärlden ska framkomma krävs ett öppet och följsamt förhållningssätt hos 

sjuksköterskan (Dahlberg och Segesten, 2010). Det innebär att förförståelsen, 

tolkningen av världen, åsidosätts för att bemöta patienten så förutsättningslöst som 

möjligt. Mötet med patienten präglas av att sjuksköterskan visar intresse för, försöker 

se, lyssna, tänka, känna och förstå patienten. Det är viktigt att bjuda in patienten till 

samtal, att ha tid samt att ställa öppna frågor (Dahlberg och Segesten, 2010). Vidare är 

det betydelsefullt att uppmuntra patienten att berätta om sina behov och önskemål. 

Genom förhållningssättet framkommer livsvärlden där vårdaren kan förstå vad patienten 

erfar som hälsa (Dahlberg och Segesten, 2010). Att förstå vad hälsa innebär för den 

unika individen gör att vårdens mål uppnås. Målet innebär att patientens hälsa stärks 

och lidandet lindras vilket gör det möjligt för patienten att genomföra sina små och stora 

livsprojekt (Dahlberg och Segesten, 2010). Genom ett livsvärldsperspektiv skapas en 

förståelse för hur den unika patienten upplever behandlingen av bröstcancer, vad som 

ses som hälsa samt vad som anses skapa ett lidande. För sjuksköterskans del handlar det 
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om att sätta sig in i den specifika patientens värld för att förstå det lidande behandlingen 

kan orsaka. På så sätt kan ett individanpassat stöd tillämpas.  

 

3.2 Hälsa 

Vårdens övergripande mål är att stödja och stärka hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 

2010). Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som sammantaget speglar människans 

aktuella och totala livssituation. Vad som anses vara hälsa är individuellt. Att drabbas 

av sjukdom innebär en negativ påverkan på hälsan. Hälsa innebär ett välbefinnande av 

att “vara i stånd till” att genomföra livsprojekt vilket kan uppfyllas trots sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  Sjukdomen kräver förändrade strategier och en 

omtolkning av sin livssituation för att kunna hantera de effekter sjukdomen bidrar till. 

På så sätt kan man åter känna meningsfullhet med livet. Genom att få god hjälp vid 

obotlig sjukdom ökar förmågan att kunna genomföra aktiviteter samt livsprojekt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Behandlingen är en påfrestande period där upplevelsen av 

hälsa trots bröstcancern är betydelsefull för att fortsatt känna en mening med livet. 

Genom olika strategier fås kraft att fortsätta kämpa. Sjuksköterskans övergripande mål 

är att stödja och stärka hälsa. Genom att sjuksköterskan tagit del av livsvärlden och 

identifierat vad som anses vara hälsa för den unika individen kan de 

bröstcancerdrabbade få stöd i att uppfylla detta under behandlingstiden.  

 

3.3 Lidande  

Lidandet innebär hur tillvaron, hälsa och sjukdom erfars av den unika individen 

(Wiklund Gustin, 2014). Orsaker kan vara både kroppsliga, själsliga och andliga 

aspekter. Det är den unika individen som genom sina erfarenheter tolkar en situation 

eller en sjukdom som ett lidande. Vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande är olika 

aspekter på lidandet (Eriksson, 1994, refererad i Wiklund Gustin, 2014). 

Sjukdomslidande innebär det lidande som skapas till följd av diagnos, symtom och de 

biverkningar som behandlingen kan medföra. Livslidande innebär ett lidande till följd 

av en sjukdoms påverkan på livet och är beroende av livscykelns aktuella tidpunkt. 

Sjukdomen försätter personen i en situation där tankar kring sig själv, livet och dess 

innehåll bearbetas (Rehnsfeldt, 1999, refererad i Wiklund Gustin, 2014). Vårdlidandet 

kan uppstå till följd av brister i relationen mellan vårdare och patient (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det innebär att patientens lidande och behov av vård blir åsidosatt då 

det finns brister i vårdpersonalens bemötande. Patienten blir varken sedd eller hörd. 

Behandlingarna och biverkningarna till följd av bröstcancern orsakar både ett 

vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidandet kan uppstå till följd av ett 

bristande bemötande från vårdpersonalen. Sjukdomslidandet uppstår till följd av en 

förändrad tillgång till kroppen. Livslidandet uppstår på grund av en förändrad vardag 

som kretsar kring behandlingar vilket resulterar i tankar kring livet och framtiden.  

 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Vid behandling tillkommer 

såväl fysiska som psykiska komplikationer vilket leder till starka känslomässiga 

reaktioner. Behovet av tröst, stöd och information är stort. För sjuksköterskans del 

handlar det om att tillämpa ett livsvärldsperspektiv för att på så sätt stödja patienten att 

uppnå hälsa och lindra lidandet. Genom ett gott stöd, jämsides med den medicinska 

behandlingen, uppfylls en helhet i vården. För patienten innebär det att få ett emotionellt 

stöd vilket inger både hopp och styrka att kämpa genom behandlingen. Att yttra sina 
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känslor och tankar bidrar till ett ökat emotionellt välmående. När kravet på det 

emotionella stödet är uppnått anses behandlingen lyckad. Ett bristande stöd från 

närstående och vårdpersonal gör att känslorna hålls inom sig vilket bidrar till en psykisk 

belastning. Den psykiska belastningen bidrar till ett lidande som innebär att 

sjuksköterskans krav på att främja hälsa och lindra lidande inte uppfylls. Trots mycket 

evidens och stor vetskap kring bröstcancer finns det än idag problem kring de 

känslomässiga reaktioner under behandlingstiden. Därmed behövs kunskaper om hur 

kvinnor upplever behandlingen. Därtill kan sjuksköterskan ta del av upplevelserna för 

att utveckla och uppfylla ett gott stöd och därmed en god vård. 

 

 

5 SYFTE 

 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att genomgå behandling vid bröstcancer.   

 

 

6 METOD 

 

Studien baseras på självbiografier med en kvalitativ induktiv ansats med fokus på 

informanternas upplevelse. En kvalitativ induktiv ansats speglas av att studera 

människans unika upplevelser och därmed anses metoden relevant och överensstämmer 

med studiens syfte (Kristensson, 2014). Ett hermeneutiskt synsätt har använts för att 

förstå kvinnornas subjektiva tolkning av sin tillvaro (Kristensson, 2014).  

 

6.1 Datainsamling  

Datainsamlingen baseras på självbiografier av kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

Självbiografier anses vara en relevant metod för datainsamling då de utgår från 

människors upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2017). Libris nationella 

bibliotekskatalog används för att identifiera lämpliga biografier. Sökorden var 

”bröstcancer” och ”biografier” vilket gav 44 träffar.  

 

6.1.1 Urvalsförfarande 

Ett strategiskt urval valdes där det eftersträvas informanter med varierande erfarenheter 

inom det fenomen som ska studeras. Informanterna bör definieras utifrån bland annat 

ålder och kön där syftet är att få en bred beskrivning av fenomenet som ett underlag till 

svar på studiens syftet (Henricson & Billhult, 2017). Urvalet baseras på kvinnor mellan 

37-60 års ålder då bröstcancer vanligen drabbar kvinnor över 40 år (Socialstyrelsen & 

Cancerfonden, 2013). För att med större sannolikhet inkludera de flesta valdes en ålder 

från 37 år.  

 

Inklusionskriterier: Kvinnorna skulle vara mellan 37-60 år. De skulle ha avslutat sin 

behandling för bröstcancer. Självbiografierna var publicerade år 2010 eller senare för att 

eftersträva så aktuell data som möjligt för att få ett tillförlitligt resultat. Ett ytterligare 

kriterium var att kvinnorna var bosatta och behandlade i Sverige.  

Exklusionskriterier: Självbiografierna baserades endast på bröstcancer och inga 

ytterligare kroniska sjukdomar.  

 

Utifrån de 44 träffarna preciserades sökningen genom att årtal för årtal valdes, från 2010 

till 2016, efter 2016 fanns inga nya utgåvor. Urvalet av självbiografier baserades på 
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inklusions- och exklusionskriterier. Det söktes årtal för årtal där endast de böcker som 

överensstämde med inklusionskriterierna inkluderades. Efter Libris sökningen återstod 

fem självbiografier där upplevelsen av behandlingen framkom och som därmed 

överensstämde med syftet. För sökschema och sammanfattning av självbiografierna, se 

Bilaga 1 och 2.  

 

6.2 Analys  

Datan analyseras enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2017) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Analysen speglar ett beskrivande perspektiv med låg abstraktionsnivå 

som syftar till att arbeta textnära och använda konkreta beskrivningar av innehållet. Den 

manifesta innehållsanalysen innebär en viss tolkning då kategorier bildas. Tolkningen är 

av vikt för att förstå helheten i innehållet och resultatet blir därmed begripligt och 

meningsfullt. Fördelen med innehållsanalys är att den resulterar i en ökad förståelse för 

kvinnorna genom att deras upplevelser tolkas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

 

Bearbetningen av texten utgår från att skapa meningsenheter där meningsbärande delar 

av texten tas ut (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En meningsbärande enhet är 

ord, meningar eller ett stycke av text som innehållsmässigt hör ihop och skapar ett 

sammanhang. Meningsenheterna kondenseras vilket innebär en sammanfattning av 

informationen i texten. De kondenserade meningsenheterna får koder, en kort 

beskrivning av innehållet. Koder med gemensamma budskap skapar subkategorier. 

Subkategorier med gemensamma budskap skapar i sin tur kategorier (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017).   

 

Självbiografierna lästes av båda författarna som var för sig tog ut meningsbärande 

enheter. Tillsammans sammanställde författarna meningsenheterna. Alla 

meningsenheterna diskuterades och endast de relevanta för syftet behölls. Även de 

meningsenheterna endast en av författarna valt, diskuterades och inkluderades i de fall 

de svarade på syftet. Av meningsenheterna skapades kondenserade meningsenheter. 

Gemensamt bildades koder, liknande koder sammanställdes i subkategorier som sedan 

resulterade i kategorier (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Exempel på analys. 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori  Kategori  

“Jag går och köper 

mig en liten bok där 

jag kan skriva av mig 

tankar och 

funderingar som 

snurrar i min hjärna.” 

Bok där jag 

skriver tankar 

och funderingar 

som snurrar i 

hjärnan.  

Att skriva 

underlättar 

Utlopp för 

tankar och 

känslor 

Strategier för 

att hantera 

behandlingen 

 

6.3 Etiska överväganden  

Enligt Helsingforsdeklarationen (2017) finns en skyldighet att skydda patientens hälsa, 

välbefinnande och rättigheter där ett informerat samtycke krävs. Då självbiografierna är 

publicerade offentligt med syfte att sprida kunskap i ämnet förbisågs inhämtning av ett 

informerat samtycke. Forskningens nytta ska överväga de risker som finns, med målet 

att generera ny kunskap (Helsingforsdeklarationen, 2017). Genom att självbiografierna 
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tolkas av författarna finns en risk att kvinnornas upplevelser misstolkas. Att tolka datan 

korrekt är av betydelse för att visa respekt för kvinnorna. Båda författarna har läst och 

analyserat biografierna för att minimera risken för misstolkning vilket stärker resultatet 

(Kristensson, 2014). Nyttan överväger riskerna då forskningen medför en ökad 

förståelse för upplevelsen av att genomgå behandling vid bröstcancer för att på så sätt 

kunna utveckla stödet till kvinnorna.  

 

6.3.1 Förförståelse 

Förförståelsen innebär uppfattningar och kunskap om ett ämne redan innan det börjar 

studeras. Det innefattar även de värderingar och erfarenheter som vi bär med oss. I 

analysen kan förförståelsen göra att fokus sätts på vissa saker medans andra saker blir 

dolda. För att uppnå tillförlitlighet i resultatet behöver förförståelsen medvetandegöras 

och i största möjliga mån åsidosättas (Augustinsson, 2017). Författarna till denna 

studien har träffat bröstcancerdrabbade kvinnor både som vårdare och privatpersoner. 

Förförståelsen av att behandlingen innebär en stressfull och känslofull period har 

identifierats. Genom identifiering av våra erfarenheter minskade risken att förförståelsen 

påverkade tolkningen av materialet. På så sätt ökade tillförlitligheten.  

 

 

7 RESULTAT  

 

Analysen resulterade i sex kategorier: En förändrad kropp, känsla av maktlöshet, 

behandlingens påverkan på livssituationen, strategier för att hantera behandlingen, 

betydelsen av stöd och upplevelsen av vårdens bemötande. För att förtydliga kvinnors 

upplevelser användes citat. I resultatet valdes det att endast presentera innehållet utifrån 

kategorierna för att få en tydlig struktur. För resultatets subkategorier och kategorier, se 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. Resultatets subkategorier och kategorier.  

Subkategorier  Kategorier  

Svårt att acceptera sin kropp  

Känsloreaktioner kring brösten  

Ångest inför håravfall  

En förändrad kropp  

Förlust av kontroll  

Längtan efter tidigare liv  

Rädsla för att dö  

Känsla av maktlöshet  

Behandlingar blir vardag  

Känslor inför behandling  

Upplevelsen av biverkningar  

Behandlingens påverkan på livssituationen 

Positivitet och målsättning underlättar  

Falsk fasad inför andra  

Utlopp för tankar och känslor 

Strategier för att hantera behandlingen 

Stöd från omgivningen  

Samhörighet med bröstcancerdrabbade  

Känsla av ensamhet  

Betydelsen av stöd 
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Vikten av bemötande från vårdpersonal  

Brist på information  

Upplevelsen av vårdens bemötande 

 

7.1 En förändrad kropp 

Materialet visade att behandlingen innebar utseendemässiga förändringar som var 

psykisk belastande. Bröstborttagningen innebar att förlora sitt bröst vilket var förenat 

med känslor av ångest och rädsla. Efter bröstborttagningen upplevdes en sorg och 

saknad av bröstet. Samtidigt infann sig en trygghet i att cancern möjligen var borta. 

Ångesten fanns förutom inför operationen även inför cellgiftsbehandlingen då en 

biverkan är håravfall. Att visa sitt kala huvud var psykiskt belastande, därmed infann sig 

en saknad av sitt hår. För att dölja håravfallet fanns alternativet att bära peruk som 

delvis ansågs skapa en trygghet samtidigt som det skapade en obekväm känsla, att det 

inte var sitt eget hår.  

 

När man ser sin borste fylld av hårstrån efter varje borstning och det känns som om 

alla hårstrån som ligger på kudden på morgonen nästan hånler mot en. Jag som hade 

sparat mitt hår så länge. Längtat efter den där långa flätan. (Björkegren Jones, 2014, s. 

42).  

 

Då det fanns uppfattningar om att kvinnligheten inte sitter i brösten infann sig ingen 

saknad av bröstet. Samtidigt fanns åsikter om att kvinnligheten sitter i brösten, därmed 

orsakade förlusten av brösten en känsla av minskad kvinnlighet. Bröstavlägsningen 

bidrog vidare till en känslan av skevhet och konturlöshet i kroppen som i sin tur 

orsakade självömkan, självförakt och att känna sig ful. Det upplevdes svårt att se sig i 

spegeln samt att se och röra vid ärret där bröstet tidigare funnits. De utseendemässiga 

förändringarna skapade en känsla av skam över kroppen, vilket gjorde det svårt att visa 

upp sig för sin partner. En känsla av att inte längre duga uppkom samtidigt som det 

infann sig en minskad kärlek till sin kropp. Det var en utmaning att lära sig älska sin 

nya kropp där partnern hade en viktig roll i acceptansen.  

 

Jag kommer på mig själv att vända ryggen mot Olle varje gång jag ska ta av eller på 

mig kläderna. Jag tycker det ser tomt ut med bara ett bröst. Det blir en ful obalans, ett 

mjukt vackert bröst och bredvid ett platt hårt ärrigt….ingenting. (Tiger, 2010, s. 25) 

 

7.2 Känsla av maktlöshet  

Behandlingen medförde en förlust av kontroll över livet. Maktlösheten orsakades av 

känslan att vara frisk trots den allvarliga sjukdomen. Därför kändes det fel att tvingas ta 

medicin och genomgå behandling. De eventuella biverkningarna och komplikationerna 

var oföutsägbara vilket skapade en rädsla. “Jag kämpade med panik hela tiden medans 

cellgifterna gick in i kroppen med motiveringen att stå ut.” (Tenor, 2012, s. 53). 

Samtidigt infann sig kontrollförlusten när provsvar inväntades vilket skapade en rädsla 

för återfall och spridning av cancern. Det var bortom deras kontroll att kunna påverka 

vare sig behandling eller provsvar. Behandlingen i sig innebar en rädsla för bland annat 

sprutor som tvingades tas. Rädslan var därmed tvungen att övervinnas vilket återigen 

speglar maktlösheten, att inte kunna välja. Kontrollförlusten orsakade både 

panikångestattacker och dödsångest som gjorde det svårt att sova på nätterna.  

 

Fast jag inte ville det har bröstcancern fått ett grepp om min tillvaro. Den tar tid, och 

den tar energi. Den styr totalt över mig just nu. (Palmcrantz, 2011, s. 68).  
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De kroppsliga begränsningarna var psykiskt påfrestande och bidrog till 

kontrollförlusten. Biverkningar av behandlingen var smärta, trötthet, nedsatt balans, lågt 

blodtryck och frusenhet. Orken och tröttheten pendlade från dag till dag. Det var inte 

längre möjligt att planera aktiviteter för framtiden då det var omöjligt att förutsäga om 

orken skulle finnas där. Biverkningarna i form av rodnad hud och ömhet från strålning, 

rinnande näsa, luktförändringar, rinnande och kliande bidrog till maktlöshet då de var 

bortom kontroll att kunna påverka. Till följd av behandlingen blev kroppen en 

begränsning för att kunna planera sitt liv som tidigare. Det innebar en förlust av kontroll 

över livet. Längtan att återta kontrollen över livet var stark, det innebar en längtan till 

sitt tidigare liv med frihet.  

 

7.3 Behandlingens påverkan på livssituationen 

Behandlingen fortgick under en lång tid och blev en vardag. Livet styrdes av 

behandlingarna och dess biverkningar. Vidare visar materialet att sjukhusbesöken var en 

ständig påminnelse om sjukdomen. Synen av sjukhus skapade ångest. Att gå till sjukhus 

och att ta mediciner jämfördes med att gå till arbetet. Det var intensivt med mycket tider 

att passa. Behandlingen skapade en minskad vilja att fortsätta kämpa eftersom de 

egentligen ville undvika mediciner och alla dess biverkningar som hade stor påverkan 

på vardagen. Samtidigt upplevdes en trygghet i att vara under behandling då något 

aktivt gjordes mot sjukdomen.  

 

Bara det att nu har det här blivit så mycket vardag för mig, och för oss, att vi knappt 

tänker på det längre. Det är som ett jobb jag går till varje dag och ingen orkar ens 

fråga hur det gått. (Palmcrantz, 2011, s. 123) 

 

Behandlingen och dess biverkningar bidrog till en rädsla av att inte kunna leva sitt liv 

som tidigare. En biverkan var att hamna i klimakteriet men även att drabbas av vaginal 

torrhet som i sin tur orsakade minskad sexlust och tillfredsställelse. Dessutom 

påverkades sexlusten av att kvinnan upplevde det svårt att visa sin kropp, utan sitt ena 

bröst, för sin partner. Till följd av bröstborttagningen var det vanligt med smärta och 

stramning under armhålan. Detta bidrog till svårigheter att köra bil och därmed att 

fungera i vardagen. Ytterligare en biverkan som orsakade en begränsning i vardagen var 

infektionskänsligheten. Det innebar en rädsla att befinna sig bland större folksamlingar 

då en infektion kunde försena behandlingen. Att varken kunna köra bil eller att kunna 

befinna sig i folksamlingar bidrog till isolering.   

 

Ytterligare en orsak till isoleringen var tröttheten som behandlingen bidrog till. 

Cellgifterna orsakade illamående, kortisonet bidrog till pigghet och införseln i 

klimakteriet bidrog till vallningar. Alla dessa biverkningar hade negativ inverkan på 

sömnen. Samtidigt innebar behandlingen starka känslomässiga reaktioner med mycket 

tankar som bidrog till sömnproblemen. Bristen på sömn orsakade en daglig trötthet 

vilket gjorde att det inte fanns ork till att utföra sina vardagliga sysslor och rutiner. Det 

fanns ingen energi till att göra saker de tyckte om, däribland att arbeta, umgås med 

vänner eller träna. Livet stannade upp och pendlade mellan bra och dåliga dagar. Bra 

dagar var då orken fanns. De dåliga dagarna innebar att inte orka kämpa mer, att inte 

vilja träffa någon och att vara oförklarligt ledsen. Orkeslöshet gav en känsla av att vara 

levande död. Därtill uppstod känslor av skörhet, utsatthet och att känna sig liten vilket 

bidrog till en känsla av depression.  

 

Biverkningar av olika slag kommer och går. Värk på olika ställen i kroppen, värk i 

körtlar på halsen och trötthet så klart. Blandat med en rastlöshet och pirrande 



 

10 

krypande känsla i kroppen som är svår att förklara. Jag har svårt att sitta stilla då jag 

stundtals inte vet vad jag skall göra av mig själv. (Målevik, 2011, s.30).  

 

7.4 Strategier för att hantera behandlingen 

För att hantera behandlingen användes olika strategier. Behandlingen var en lång 

process där en strategi var att sätta delmål för att underlätta. När delmålen var uppnådda 

skapades en känsla av glädje över att vara närmre avslutad behandling. En annan 

strategi var att tänka positivt då kvinnorna menade på att processen inte blev bättre av 

negativa tankar. Gud kunde ge styrka att tänka positivt. ”Jag knäpper händerna och ber 

gud håll din hand över mig och ge mig styrka.” (Tiger, 2010, s. 28). 

 

Jag har ju hela denna sjukdomstid kämpat för att tänka positivt och vara glad och uppåt 

så gott det bara gått. Hela tiden haft olika delmål framför mig som jag skall klara av. 

(Målevik, 2011, s. 45). 

 

Behandlingen innebar en tuff tid där kvinnorna levde utefter att ta en dag i taget. Det 

fanns en rädsla att omgivningen skulle tycka synd om dem. Därmed skapades en falsk 

fasad där de låtsades må bra inför andra. Ett annat sätt för att se och känna sig frisk var 

att sminka sig. På detta sätt kunde håravfallet som även drabbade ansiktet döljas. För att 

komma bort från vardagen med behandlingar ansågs det även avlastande att med jämna 

mellanrum resa bort.   

 

Det fanns ett behov av att uttrycka sina känslor, genom att skriva dagbok, blogga eller 

att skratta trots sjukdomen. “Jag går och köper mig en liten bok där jag kan skriva av 

mig tankar och funderingar som snurrar i min hjärna.” (Målevik, 2011, s. 15). Att få 

utlopp för sina tankar bidrog till en lättnad. Ytterligare ett sätt att uttrycka känslor var 

via träning och yoga som ansågs vara avgörande för att ta sig igenom behandlingen. Det 

stärkte både det fysiska och psykiska måendet.  

 

7.5 Betydelsen av stöd 

Under hela behandlingstiden var stödet från omgivningen viktigt. Stöttningen från 

partnern skapade trygghet och en minskad känsla av ensamhet. Med ett liv utan partner 

var stödet från vänner desto viktigare. Det fanns även ett stöd från hundens och barnens 

sida som var meningsfullt då det gav trygghet och styrka att orka kämpa under 

behandlingen. När behovet av stöd inte kunde uppfyllas infann sig en känsla av 

ensamhet. Ensamheten var skrämmande genom att det fanns en rädsla för att något 

oväntat skulle inträffa samtidigt som det var då tankarna kom. Det var tryggt att alltid 

ha någon runtomkring sig. Utöver stödet från närstående upplevdes en samhörighet med 

andra bröstcancerdrabbade. Några ansåg samhörigheten negativ då de upplevde sig vara 

placerade i ett fack med de bröstcancerdrabbade. Andra ansåg att samhörigheten var 

positiv då de kunde utbyta erfarenheter och känna gemenskap.  

 

Jag är så oerhört tacksam för det massiva stöd jag fick när allt var som värst. När jag 

kände mig helt vilsen och låst i ett späckat schema som bara handlade om 

behandlingar. Tack, underbara ni som stöttat och pushat mig. (Björkegren Jones, 2014, 

s. 190).  

 

Utöver stödet från närstående upplevdes ett behov av stöd i form av samtal. Samtal var 

värdefullt för att bearbeta tankar som orsakade de försämrade psykiska måendet. De 

gånger vården erbjöd stöd i form av samtal med psykolog, terapeuter eller kuratorer 

upplevdes en lättnad. Det ansågs positivt att prata med en utomstående där det fanns 



 

11 

möjlighet att delge sina hemska upplevelser och tankar kring cancern under 

behandlingstiden. Samtalet kunde även vara med en närstående.  

 

7.6 Upplevelsen av vårdens bemötande 

Det fanns upplevelser av brister i vården. Behandlingen var förenad med känslor av att 

vara utsatt och utlämnad åt vårdpersonal. Kontinuiteten i vården ansågs brista då 

behandlingen innebar kontakt med flertalet läkare. Att ha olika läkare gjorde att de fick 

återberätta sin sjukdomshistoria gång på gång samt att tryggheten uteblev. Utöver 

bristande kontinuitet var informationsbrist från vårdpersonal en del av det bristande 

bemötandet. Det innebar för lite information om behandlingar och biverkningar. 

Informationen ansågs viktig för att kunna förbereda sig på vad som skulle hända. Det 

bristande bemötandet innebar att varken känna sig sedd eller lyssnad vilket gjorde att de 

inte ville delge sina känslor. Det fanns upplevelser av att den själsliga läkningen och 

återskapande av trygghet saknades. Vården upplevdes objektiv där endast kroppen 

behandlades vilket ansågs ovärdigt.  

 

Sköterskan ritar med en tuschpenna på min hud. De rabblar konstiga siffror. Jag är ett 

objekt. (Palmcrantz, 2011, s. 117).  

 

Att vårdpersonal tog sig tid, hade ögonkontakt och lyssnade skapade ett värdigt 

bemötande. Det var betydelsefullt att vårdpersonal tog tid att lyssna i samtal för att 

känslor och tankar skulle yttras. Att personalen visade empati och att de brydde sig var 

viktigt för att skapa trygghet. Värdefullt var även att få uppmuntran, uppskattning och 

komplimanger.  

 

Så skönt att ha någon att dela den inre smärtan med. Min lilla sköterska säger inte så 

mycket men lyssnar hela tiden och smeker min ömmande hand. (Tiger, 2010, s. 17).  

 

 

8 DISKUSSION  

 

Resultatet visade på att vardagen förändrades och kretsade kring behandlingar och 

biverkningar. Behandlingen innebar en tid med starka känslomässiga reaktioner. Till 

följd av de känslomässiga reaktionerna fanns ett stort behov av stöd. Trots detta 

upplevdes ett bristande stöd och bemötande.   

 

8.1 Metoddiskussion  

8.1.1 Design, datainsamling, urval och analysmetod 

Då det eftersträvades att studera den unika upplevelsen av fenomenet användes en 

kvalitativ metod (Kristensson, 2014). Syftet var inte att generalisera resultatet likt den 

kvantitativa forskningen. Självbiografier användes som källa till upplevelserna av 

behandlingen av bröstcancer. Enligt Nyström (2017) innebär den kvalitativ metoden att 

få en insyn i livsvärlden, den unika individens bild av verkligheten vilket kan göras med 

hjälp av texter. Genom självbiografierna uttryckes upplevelser och därmed framkom 

livsvärlden vilket gjorde metoden lämplig i förhållande till studiens syfte.  

 

Ytterligare en metod inom den kvalitativa forskningen är intervjuer (Nyström, 2017). 

Fördelen med intervjuer är att informanten och författaren befinner sig i samma rum, 

vilket innebär att informanten kan förtydliga det som inte förstås (Ricoeur, 1976, 

refererad i Jonsson, Nyman & Josephsson, 2017). En alternativ metod med intervjuer 
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hade möjliggjort att följdfrågor kunnat användas för att få en djupare förståelse för den 

unika individen. Risken med intervju är att forskaren kan påverka informanten att 

anpassa svaren utefter det forskaren vill höra vilket innebär ett metodfel (Mauthner, 

Birch, Jessop & Miller, 2002, refererad i Kjellström, 2017). Nackdelen med 

självbiografier är att följdfrågor inte kan ställas. Därtill kan en nackdel vara att en 

officiell publicering bidrar till att saker som känns skamfulla eller det som var extra 

jobbigt inte skrivs med. På så sätt finns det risk att inte hela sanningen bakom 

upplevelsen av behandlingen framkommer. Liknande risk finns även i intervjumetoden 

där informanterna själva bestämmer vilka upplevelser de delar med sig av. Ytterligare 

en nackdel med självbiografier kan vara att sanningen förvrängs för att boken ska bli 

mer intressant för läsaren. Fördelen med självbiografier är att de är skrivna av personer 

som själva upplevt fenomenet därmed framkommer den unika livsvärlden. Läsaren fås 

möjligheten att följa upplevelsen av behandlingen från start till mål vilket är en fördel 

för att förstå fenomenet. Metoden valdes till följd av att självbiografierna beskriver en 

tydlig bild av upplevelsen.  

 

Studien baserades på ett strategiskt urval. Urvalet eftersträvar personer med varierande 

erfarenheter av fenomenet för att uppnå en bredd i resultatet (Rosberg, 2017). Ett 

varierat urval bidrar till ökad tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Genom att det valdes 

en ålder mellan 37-60 år förväntades olika erfarenheter av att genomgå behandling vid 

bröstcancer framkomma. En brist i urvalet av böcker var att de flesta kvinnorna befann 

sig i en ålder mellan 40 och 50 år. Den övre åldersbegränsningen berodde på att det inte 

fanns någon självbiografi som var skriven av kvinnor äldre än 50 år. Hade det funnits 

med äldre kvinnor hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut då upplevelsen av 

behandling och biverkningar kan skilja sig åldersmässigt. Det är möjligt att en äldre 

kvinna redan passerat klimakteriet vilket gör att denna biverkan av behandlingen inte är 

lika påfrestande som för en fertil kvinna. Alla fem kvinnorna i de utvalda självbiografier 

hade barn vilket kan bero på att en ålder under 37 år exkluderades. Om yngre kvinnor 

utan barn ikluderats hade möjligen resultatet sett annorlunda ut. Deras upplevelser hade 

troligtvis handlat mer om oron inför att inte kunna få barn i framtiden. Samtidigt hade 

det inte funnits något stöd från barnen under behandlingstiden vilket hade kunnat bidra 

till en ökad belastningen på övrig familj.  

 

Analysmetoden som användes var en manifest innehållsanalys. Den manifesta 

innehållsanalysen innebär en beskrivande sammanfattning av de upplevelser som 

framkommit, för att på så sätt få en djupare förståelse för fenomenet (Dychawy Rosner, 

2017). Analysen gjordes stegvis med meningsenheter, kondenserade meningsenheter, 

koder, subkategorier samt kategorier. Strukturen utgår ifrån att de upplevelser som 

framkommit efterhand formar koder och kategorier. På så sätt undviks tolkning och 

istället bibehålls en beskrivande analys. Enligt Kristensson (2014) innebär en latent 

analys en ökad tolkningsgrad där forskaren eftersöker betydelsen eller meningen med 

texten. En latent innehållsanalys hade givit en ökad förståelse för vad det innebär att 

genomgå behandling för bröstcancer. Däremot hade det funnits en ökad risk för 

misstolkning och därmed kränkning av kvinnorna. Den manifesta analysen valdes för 

att minska risken för misstolkning.  

 

8.1.2 Trovärdighet i resultatet: tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet  

I kvalitativ forskning grundar sig trovärdigheten i resultatet på fyra dimensioner: 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet (Kristensson, 2014). Genom att 

ha ett omfattande insamlat material stärks tillförlitligheten. De fem självbiografier som 
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inkluderats i studien gav en bred beskrivning av upplevelsen som därmed svarade på 

syftet. För att visa detta användes citat, som också stärker verifierbarheten, materialets 

överensstämmelse med resultatet (Kristensson, 2014). Resultatets värderas även utefter 

giltigheten, alltså stabiliteten över tid. Då upplevelserna är unika för varje individ samt 

att behandlingen och vården utvecklas beräknas inte resultatet vara stabilt en längre tid. 

Upplevelserna är unika för stunden men kan ändå bidra till utveckling av vården som 

därmed kan förändra upplevelsen av behandlingen i framtiden.  

 

Tillförlitligheten i resultatet stärks ytterligare genom en tydlig redogörelse för 

tillvägagångssättet och strategier genom hela forskningsprocessen (Rosberg, 2017). I 

uppsatsen framkommer hur urvalet gått till samt vilka grunder det gjorts på. Det finns 

både sökschema och sammanfattningar av böckerna för att tydliggöra att 

självbiografierna stämmer överens med studiens syfte. I beskrivningen av 

tillvägagångssättet är även en noggrann dokumentation av analysprocessen viktig 

(Kristensson, 2014). Analysprocessens steg avsågs beskrivas tydligt. För att tydliggöra 

stegen användes ett exempel på analysförfarandet.  

 

Analysprocessen påverkas av förförståelsen, de förutfattade meningar författaren 

besitter, som därmed påverkar tillförlitligheten i resultatet (Norberg & Fagerberg, 

2017). Det är viktigt att medvetandegöra förförståelsen. Samtidigt kommer en del av 

förförståelsen påverka analysen omedvetet. För att öka tillförlitligheten tillämpades 

triangulering vilket innebär att böckerna läses av båda författarna och analysen jämförs 

(Pilhammar & Skyvell Nilsson, 2017). Förförståelsen identifierades då vissa 

meningsbärande enheter endast togs ut av en författare. Textinnehållet i de 

meningsbärande enheterna jämfördes där endast det som var relevant för syftet 

inkluderades i resultatet.  

 

Den kvalitativa forskningen syftar inte till att generalisera resultatet, överföra resultatet i 

andra sammanhang, likt den kvantitativa forskningen (Kristensson, 2014). Samtidigt 

kan det göras en rimlighetsbedömning om överförbarheten. Då självbiografierna är 

skrivna av kvinnor som behandlats i Sverige beräknas inte resultatet vara överförbart 

globalt sett. Eftersom urvalet är avgränsat mot kvinnor som genomgått behandling av 

bröstcancer i Sverige beräknas det generaliserbart i just denna kontext. Det innebär att 

det är överförbart till andra kvinnor i samma situation. En nackdel för att kunna 

generalisera kan vara att de flesta kvinnor befann sig mellan 40-50 år eftersom det 

eftersträvas ett urval av personer med varierande erfarenheter av fenomenet (Rosberg, 

2017). Erfarenheter kan skilja sig åldersmässigt. Samtidigt är en fördel att analysen är 

noggrann utförd vilket gör att det mest framkomna är generaliserbart. Upplevelser som 

är lika varandra och som förmedlats av alla fem kvinnorna beräknas överförbara.  

 

8.1.3 Etiska överväganden 

Forskningen ska generera kunskap om behandlingseffekter för att på så sätt utveckla 

behandlingen (Helsingforsdeklarationen, 2017). Vidare ska nyttan med forskningen 

överväga de risker som finns. I analysprocessen fanns risken att misstolka upplevelserna 

i självbiografierna. Nyttan att få kunskap för att kunna utveckla stödet för kvinnorna 

övervägde risken att misstolka. Dessutom tillämpades ett textnära arbete där båda 

författarna läste och tillsammans diskuterade innehållet för att minska risken för 

misstolkning. Ett textnära förhållningssätt som minskar risken för misstolkning 

uppfyller Helsingforsdeklarationen (2017) krav på skyldigheten att respektera patienten 

i forskningsarbetet. 
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8.2 Resultatdiskussion  

Analysen resulterade i sex kategorier: en förändrad kropp, känsla av maktlöshet, 

behandlingens påverkan på livssituationen, strategier för att hantera behandlingen, 

betydelsen av stöd och upplevelsen av vårdens bemötande. Diskussionen grundar sig på 

de delar som var mest framgående i resultatet. Resultatdiskussionen redovisas utifrån tre 

rubriker: Vardagens påverkan, känslomässiga reaktioner och betydelsen av stöd och 

bemötande.  

 

8.2.1 Vardagens påverkan  

En av de mest framträdande delarna i resultatet var att livet förändrades och styrdes av 

behandlingar och biverkningar. Det var svårt att upprätthålla vardagen. Resultatet kan 

hänvisas till studien av Phensiri och Pranees (2017) som visar att kvinnorna har svårt att 

utföra de vardagliga rutinerna efter operationen. Det innebär att sjukdom och 

behandling bidrar till en förändrad livsvärld, livssammanhang, för patienten (Dahlberg 

och Segesten, 2010). Den förändrade livsvärlden tydliggörs i föreliggande studie där det 

under behandlingen fortsatt fanns en strävan efter att fungera som vanligt i vardagen. 

Till följd av behandlingen och dess biverkningar blev kroppen en begränsning för att 

utföra de vardagliga sysslorna.  

 

I föreliggande studie framkom en biverkan i form av trötthet som visade sig vara en 

stark påverkande faktor till att inte orka bibehålla de vardagliga rutinerna. I Fleischer 

och Howells (2017) studie framgår det att tröttheten innebär en bristande ork till att 

bibehålla aktiviteter, däribland att arbeta, laga mat och träffa vänner. Att inte kunna 

arbeta och träffa vänner sågs även i föreliggande studie. Därtill beskrevs att den 

bristande orken bidrog till att inte kunna umgås med sina barn samt att träna. Att inte 

kunna leva sitt liv som innan behandlingen orsakade en nedstämdhet. Nedstämdheten 

kan ses i en annan studie som visar att tröttheten orsakar en känsla av depression 

(Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016). Tröttheten till följd av behandlingen skapar 

enligt Eriksson (1994, refererad i Wiklund Gustin, 2014) ett sjukdomslidande, alltså ett 

lidande till följd av behandlingens biverkningar. Kroppen blev en begränsning för 

aktiviteter, vilket i föreliggande studie innebär en känsla av maktlöshet och isolering. 

Att isolera sig och att inte ha orken till att utföra aktiviteter kan vara orsaken till att en 

känsla av depression och nedstämdhet uppstår. 

 

Fleischer och Howells (2017) studie belyser att aktiviteter kan bibehållas genom 

förändrade strategier. Detta kan även ses i föreliggande studie där det tillämpades 

omprioriteringar i vardagen. Det innebar att den energin som fanns ägnades åt 

aktiviteter som uppskattades. Att kunna utföra aktiviteter var ett sätt att hantera och 

komma bort från behandlingen. Detta belyses även i Drageset, Lindstrøm och Underlids 

(2016) studie som menar att aktiviteter gör att tankarna skingras. Denna omtolkning av 

livssituationen är enligt Dahlberg och Segesten (2010) viktig för att kunna hantera 

sjukdomen och därmed uppnå hälsa trots sjukdom. Den energi som finns ägnas åt att 

genomföra små eller stora livsprojekt som genererar känslan av ett gott liv (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det som uppskattades var individuellt och kunde innebära såväl att 

träffa vänner, umgås med barnen eller att träna vilket bidrog till en upplevelse av hälsa. 

Att uppleva hälsa kan vara betydelsefullt för att orka upprätthålla styrkan och viljan att 

fortsätta kämpa igenom den tuffa behandlingen.  

 

8.2.2 Känslomässiga reaktioner 

Behandlingen innebar en tid med starka känslomässiga reaktioner. Inför behandlingen 

fanns en stark rädsla för att förlora sitt bröst. Upplevelsen återfinns i studien av do 
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Prado et al. (2016) där det framkommer en rädsla inför de fysiska förändringarna, 

däribland bröstborttagning. Samtidigt visade föreliggande studie att det infann sig en 

trygghet i att veta att cancern skulle opereras bort. Tryggheten kan förklaras genom att 

kontrollen över cancern återtogs eftersom chansen att bli frisk ökade. När bröstet väl var 

borttaget visade föreliggande studie att det kunde infinna sig såväl en sorg som en 

befrielse. Resultatet efterliknar Dragesets, Lindstrøm och Underlids (2016) studie som 

visar att bröstborttagningen kan vara förenad med acceptans samtidigt som det upplevs 

en känsla av förlorad kvinnlighet. Hos de kvinnor som hade en partner återfanns en 

upplevelse av att kvinnligheten satt i brösten. Därmed ansågs det svårt och utmanande 

att visa upp sig för sin partner. Det kan innebära en större utmaning att kunna acceptera 

sin nya kropp då partnern är en del av acceptansen. Kvinnan utan partner ansåg inte att 

kvinnligheten satt i brösten vilket kan bero på att hon inte hade någon att visa upp sig 

för.  

 

8.2.3 Betydelsen av stöd och bemötande  

Till följd av de starka känslomässiga reaktionerna var det viktigt med stöd under 

behandlingstiden. Det var tryggt med ett stöd från familj. För kvinnan som levde utan 

partner var stödet från vänner viktigt. Resultatet efterliknar studien av Phensiri och 

Pranee (2017) samt studien av do Prado et al. (2016) där det framkommer att stödet från 

familj och vänner är viktigt för det emotionella välmåendet. I studierna stärks det 

emotionella välmåendet genom att stödet bidrar till en känsla av minskad ensamhet, 

hjälper till att se positivt och ger en ork till att kämpa igenom behandlingen. 

Föreliggande studie belyste samtal med familjen som ett sätt yttra tankar vilket ökade 

det emotionella välmåendet. Det bidrog till en ork att kämpa igenom behandlingen. 

Vidare beskrivs det i föreliggande studie en liknande strävan efter minskad ensamhet. 

Rädslan för ensamheten kan bero på ovissheten inför hur behandlingen ska verka och 

hur biverkningar ska yttra sig. Samtidigt är det möjligt att påfrestande tankar uppstår i 

ensamheten vilket gör det avlastande att ständigt ha någon runt omkring sig.  

 

Vidare beskriver Drageset, Lindstrøm och Underlids (2016) att stödet från vårdens sida 

är viktigt, vilket överensstämmer med det som framkommit i föreliggande resultat. 

Upplevelsen av ett gott stöd samt bemötandet speglades av ett samtal där 

vårdpersonalen hade tid, visade empati och lyssnade till de tankar och känslor som 

förmedlades. Att de lyssnar var avgörande för att patienten skulle delge påfrestande 

tankar och känslor. Drageset, Lindstrøm och Underlid (2016) belyser i sin studie att det 

är av vikt att yttra sina tankar och känslor för att känna kontroll. Det kan innebära att 

genom yttring av tankar och känslor återfås en minskad psykisk belastning istället för 

att tankarna byggs på och förvärras. Ett gott stöd belyses även i Phensiri och Pranees 

(2017) studie där det är viktigt att bli delaktig samt bli sedd som en unik individ. Ett 

förhållningssätt där patienten ses som unik förutsätter det som framkom i föreliggande 

studie, att visa sig ha tid och att lyssna. Att se patienten som unik innebär att förhålla sig 

till ett livsvärldsperspektiv, där vi kan förstå hur hälsa kan stärkas och lidande lindras 

(Dahlberg & Segesten, 2010). För en kvinna i Hubbards, Venning, Walker, Scanlon & 

Kyles (2015) studie innebär hälsa att umgås med sina barn, därmed planeras 

behandlingarna utefter hennes liv för att möjliggöra umgänget med barnen. Genom att 

vården planerades utefter kvinnan kunde hon uppnå hälsa. Detta förhållningssätt 

återfinns inte i föreliggande studie. Kvinnorna var tvungna att förhålla sig till de 

inplanerade behandlingarna vilket kan ha bidragit till känslan av en objektifierad vård.  

 

Trots ett stort behov av stöd upplevdes en brist i både stödet och bemötandet från 

vårdpersonal. Vården ansågs vara objektiv där endast kroppen behandlades. Känslan av 
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objektifiering ses även i Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlids (2016) studie där det 

upplevs att endast cancern behandlas men inte den psykologiska delen. Patienterna 

känner sig varken sedda eller förstådda. I föreliggande studie belyses därtill att inte bli 

lyssnad på. När patienten inte får möjlighet att delge sina känslor skapas ett livslidande 

(Wiklund Gustin, 2014). Föreliggande studie visade att när det inte fanns möjlighet till 

utlopp för sina känslor behölls tankarna inombords. På så sätt skapades en psykisk 

belastning. I Drageset, Lindstrøm och Giskes et al. (2016) studie framkom det att den 

objektiva vården berodde på att personalen arbetade utefter sina riktlinjer. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att då vården är formad efter en handlingsplan blir det svårare 

att forma ett personligt bemötande. Det bristande bemötandet gör att behovet av vård 

inte kan uppfyllas, vilket skapar ett vårdlidande hos patienten. Vårdlidande uppstå i 

förhållandet mellan vårdare och patient där patienten varken blir sedd eller hörd. Det 

innebär att sjuksköterskan brister i att åsidosätta sin förförståelse för att försöka se, 

lyssna, tänka, känna och förstå patienten. Livsvärlden förbises (Dahlberg & Segesten, 

2010). Patienten blir åsidosatt i vården då det inte finns möjlighet att delge upplevelsen 

av vad som skapar hälsa och lidande. Möjligheten till att påverka sin egna hälsoprocess 

fråntas. Ett lidande skapas.  

 

Ytterligare brister som upplevdes i vården var informationsbrist. Det upplevdes en 

informationsbrist om behandlingen och dess biverkningar (Drageset, Lindstrøm & 

Giske et al., 2016; Hubbard et al., 2015; Phensiri & Pranee, 2017). Bristen på 

information om behandlingen och dess biverkningar belystes även i föreliggande studie 

vilket innebar en ovisshet inför framtiden. Utöver ovissheten framkom det i Hubbards et 

al. (2015) studie att den bristfälliga informationen om biverkningarna gjorde det svårt 

för kvinnorna att genomgå behandlingen. Att leva i ovisshet kan göra det svårare att 

förbereda sig på de kommande biverkningarna. Biverkningarna kommer sedan som en 

chock vilket kan göra det svårare att hantera deras påverkan på vardagen. Att inte vara 

förberedd kan även innebära en större psykisk belastning vilket kan leda till en ökad 

risk för nedstämdhet.  

 

Resultatet visar att det finns ett behov av utvecklingen av stödet samt bemötandet till 

kvinnor som genomgår behandling av bröstcancer. Likt resultatet belyser Dragesets, 

Lindstrøm och Giske et al. (2016) samt Phensiri och Pranees (2017) studie att ett gott 

bemötande förmedlar lugn och trygghet inför och under behandling. I föreliggande 

studie beskrivs därtill att tryggheten skapas genom ett bemötande som signalerar empati 

och att vårdpersonalen bryr sig. Utöver ett gott bemötande krävs ett gott stöd. Hubbards 

et al. (2015) studie menar att ett gott stöd innebär en god kommunikation och 

informationsgrund. Genom information kan patienten förbereda sig på behandlingen 

och förstå hur dess biverkningar kan undvikas. Resultatet tyder på att ett gott stöd 

förutsätter ett gott bemötande. Det innebär att när vårdpersonal bryr sig, vilket 

signalerar ett gott bemötande, delger patienten sin livsvärld. Vårdpersonalen får därtill 

möjlighet till en insyn i patientens situation som möjliggör ett stöd för att uppnå hälsa 

(Dahlberg och Segesten, 2010). Livsvärldsperspektivet möjliggör en god 

kommunikation mellan patient och vårdare då information med mera kan anpassas efter 

patientens behov. På så sätt möjliggörs upplevelsen av ett gott stöd. Samtidigt visade 

resultatet ett behov av utvecklingen av det emotionella stödet under behandlingstiden. 

Genom livsvärlden intas en helhetssyn på människan. Det innebär att vårdpersonalen 

förutom det kroppsliga även kan identifiera de emotionella behoven.  
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8.2.4 Framtida forskning  

Resultatet visar att behandlingen är förenad med starka känslomässiga reaktioner som 

kräver ett adekvat stöd. För att kunna bemöta det behov av stöd som finns krävs 

ytterligare forskning kring vilka känslor som upplevs och vilken påverkan på vardagen 

behandlingen har. För vårdpersonal innebär det att få en djupare förståelse för hur det är 

att genomgå behandlingen. På så sätt kan vårdpersonal bemöta och stödja kvinnorna i 

de känslomässiga reaktionerna samt hur sjukdomen påverkar vardagen. Vidare kan det 

vara aktuellt att studera vad kvinnor upplever vara ett gott stöd och bemötande. Detta 

kan sedan tillämpas av vårdpersonal vilket gör det möjligt att uppfylla behovet av ett 

gott stöd.  

 

Ytterligare studier bör undersöka vårdpersonal upplevelser av att bemöta och stödja 

kvinnor med bröstcancer. Det innebär att få en förståelse för om vårdpersonal upplever 

sig ha tillräckligt med kunskaper för att stödja och bemöta kvinnorna. För ytterligare 

perspektiv kan det även vara fördelaktigt att studera närståendes upplevelser av att en 

familjemedlem drabbas av bröstcancer. Därmed kan det identifieras vilka eventuella 

svårigheter som finns i att bemöta kvinnan. Utifrån svårigheterna kan sjukvården stödja 

närstående i bemötandet. Att både forska på närstående samt vårdpersonalen kan göra 

att stödet från båda parterna förbättras. Ett förbättrat stöd förväntas bidra till att kvinnan 

kan dela med sig av sina känslor, får en adekvat information och får hjälp i att bibehålla 

sin vardag. Upplevelsen av det bristande bemötandet samt stödet är något som bör ligga 

till grund för utveckling av den framtida bröstcancerbehandlingen.  

 

 

9 SLUTSATS  

 

Studiens resultat visade att behandlingen till följd av bröstcancer upplevdes objektiv där 

endast kroppen behandlades. Kvinnorna upplevde brist på information, kontinuitet och 

de tvingades hålla känslorna inom sig. Resultatet visar att det råder en brist i både 

närståendes och vårdpersonalens stöd och förhållningssätt i bemötandet till kvinnorna. 

Slutsatsen innebär att vårdpersonal och närstående ytterligare bör utbildas i bemötande 

samt stöd för bröstcancerdrabbade kvinnor. Slutsatsen kan även dras att ett förbättrat 

stöd kan ske genom att inkludera fler professioner i bröstcancervården. Det kan 

innebära att alltid erbjuda exempelvis sjuksköterskeledd gruppterapi eller kontakt med 

en kurator som kan erbjuda hjälp i form av både samtalsstöd, där känslor kan yttras, och 

hjälp i att hantera vardagen.  

 

I utvecklingen av vården bör vårdpersonal förhålla sig till ett livsvärldsperspektiv, där 

hela människan ses, både det kroppsliga och emotionella. Det innebär att vara öppen, 

följsam och att lyssna till patientens upplevelser av behandlingen. Utifrån upplevelserna 

kan det erhållas en individanpassad information som förbereder patienten på 

behandlingen och dess biverkningar. Genom upplevelserna kan vårdpersonal förstå hur 

behandlingen och dess biverkningar exempelvis bröstborttagning, trötthet och nedsatt 

sexlust påverkar vardagen. Utifrån det kan lämpliga insatser tillämpas exempelvis 

samtal, råd och hjälpmedel som underlättar hanteringen av känslor och biverkningar 

samt förmågan att kunna bibehålla de vardagliga rutinerna. Slutsatsen kan dras att 

genom ett livsvärldsperspektiv utgår och formas vården efter patienten. Detta möjliggör 

att patienten blir förberedd, får hjälp i att hantera behandlingen och dess biverkningar 

samt blir delaktig i vården. 
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Om vården utvecklas genom utbildning till närstående och vårdpersonal, att ytterligare 

professioner inkluderas samt att vårdpersonal intar ett livsvärldsperspektiv förväntas 

stödet förbättras. I den framtida bröstcancervården finns det möjlighet att kravet på god 

omvårdnad samt rehabilitering jämsides med den medicinska behandlingen kan 

uppfyllas.  
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     Bilaga 2  

Sammanfattning av självbiografier  

Författare:  

Titel:  

Årtal:  

Metod Beskrivning  

Karin 

Björkegren 

Jones  

Jag vill fan 

leva  

2014 

Självbiografi  Sommaren 2012 drabbades Karin av en inflammatorisk 

bröstcancer. Livet stannade upp och fylldes av rädsla och 

sorg. Hon genomgick behandlingar i form av cellgifter, 

bortoperation av bröstet samt strålning. Genom 

behandlingstiden var yogan en viktig del av hennes liv.  

Lotta Tenor  

Hope  

2013 

Självbiografi  I samband med utbildningen till intensivvårdssjuksköterska i 

Januari 2003 upptäckte Lotta att det kändes konstigt i ena 

bröstet. Mammografin visade bröstcancer och en stor skräck 

inför framtiden infann sig. Med den medicinska kunskap hon 

bar med sig förstod hon att framtiden skulle bli tuff. På 

grund av rädslan för återfall opererade hon även bort sitt 

friska bröst.  

Ulrika 

Palmcrantz 

Bröstresan 

2011 

Självbiografi  Ulrika lever ett vardagligt liv med sin man och barn tills 

livet tar vändning år 2010 då hon drabbas av bröstcancer. 

Till en början tas en del av bröstet bort tills man upptäcker 

en större tumör och hela bröstet opereras bort. Behandlingen 

innebär psykiska påfrestningar, att acceptera sin kropp är en 

utmaning.  

Maggie 

Målevik  

Cancer som 

resesällskap  

2011 

Självbiografi  Maggie är gift sedan 25 år tillbaka och har två söner. En dag 

upptäcker hon en knöl i bröstet. Det visar sig vara 

bröstcancer. Livet förändras och kretsar kring behandlingar 

av cellgifter, operation och strålning. För att ta sig igenom 

behandlingen anser Maggie att det är viktigt att försöka se 

det positiva och ha målsättning.  

Monica 

Tiger  

Jag vill leva  

2010 

Självbiografi  Tidigt en morgon ringer läkaren med beskedet att Monica 

drabbats av bröstcancer. Det infinner sig en känsla av 

kontrollförlust över livet och rädsla för att inte få se sina 

barn växa upp. Det finns en stor saknad efter det 

bortopererade bröstet, det blir en utmaning att acceptera sin 

kropp.  
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