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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancerdiagnos och varje år insjuknar ca. 470 

kvinnor under 40 års ålder i Sverige. För behandling av bröstcancer finns kirurgi-, strål-, 

cytostatika- och hormonbehandling som alternativ. Dessa behandlingar och sjukdomen i sig 

påverkar individuellt kvinnan och kan skapa ett lidande och en sårbarhet. För att 

uppmärksamma kvinnors upplevelser är det som allmänsjuksköterska viktigt att ha ett öppet 

och följsamt bemötande. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva den yngre kvinnans upplevelser av att leva med 

bröstcancer i åldern 18–45 år. 
 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Tio vetenskapliga artiklar 

analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys enligt Lundman och Granheim. 

Resultat: Fem kategorier framkom; en rädsla över oviss framtid, kroppsliga förändringar av 

behandling, en förändrad fertilitet, betydelsen av närstående relationer samt vårdpersonalens 

inflytande.  

Slutsatser: Det är inte alltid själva diagnosen bröstcancer som skapar det största lidandet utan 

det kan grundas i biverkningar från behandling t.ex. håravfall, infertilitet eller bristande stöd 

från vårdpersonal. Vårdpersonalen har en betydande roll, genom att erbjuda information och 

stöd skapas en känsla av trygghet och ökad livskvalité hos kvinnan. 
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INLEDNING 
”I was being told I was young to have breast cancer, and then on the other hand I was being 

told I was old to be having a baby.” Många kvinnor drabbas årligen av bröstcancer i Sverige. 

När den yngre kvinnan i åldern mellan 18 till 45 år drabbas av en livshotande sjukdom som 

bröstcancer medför det stora förändringar i livet. Hon befinner sig i en fas i livet där tankar 

angående framtiden har en stor betydande roll. Detta examensarbete fokuserar på upplevelsen 

av att leva med sjukdomen. Då detta är kvinnans vanligaste cancerdiagnos väcktes ett intresse 

för ämnet då vi som allmänsjuksköterskor troligen kommer möta dessa kvinnor vill vi kunna 

erbjuda ett personcentrerat vårdande. 

 

 

BAKGRUND 
Etiologi och patofysiologi 

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor, varje år insjuknar ca 9400 

kvinnor i Sverige, av dessa är ca. 470 stycken under 40 års ålder. Medianåldern i Sverige för 

de som drabbas är 64år (Nystrand, 2018). Enligt beräkning kommer var nionde kvinna att 

drabbas av bröstcancer någon gång under sin livstid. I övriga världen är andelen 

förekommande bröstcancerfall högre i industriellt utvecklade länder t.ex. nordvästra Europa, 

USA, Canada och Australien. I vissa asiatiska länder är antalet drabbade kvinnor dock lägre, 

anledning till detta är okänd (Olsson, 2004).  

 

I den friska människokroppen elimineras och återskapas varje minut miljontals av celler 

genom en normalkontrollerad cellproliferation. När en obalans uppstår i 

cellfördelningshastigheten och en ökad celltillväxt sker, skapas i samband med ett 

miljöbetingat triggande ämne som t.ex. strålning, tobaksrök eller kemikalier en tumör. 

Utveckling av cancer kan även bero på en ärftlig genetisk faktor (Ericson & Ericson, 2013). 

Det finns konstaterat att de kvinnor som använder p-piller som preventivmedel har en ökad 

risk för att drabbas av bröstcancer, det beror på den ökade hormon-tillförseln. Vid avslutad 

användning av p-piller minskar den ökade risken (Nystrand, 2018). 

 

Prevention och diagnos 

De kvinnor som är under 40 år kallas inte till mammografi för att kunna upptäcka eventuella 

tumörer i ett tidigt stadie (Bröstcancerförbundet, a). Således får dessa kvinnor ett större 

egenansvar att vara uppmärksamma på förändringar i sina bröst, för om möjligt upptäcka dem 

i tidigt stadie. Bröstcancerförbundet erbjuder information till kvinnor angående 

självundersökning av brösten. Förbundet rekommenderar även en applikation till smartphones 

som påminner och instruerar hur självundersökning kan gå till. Information om applikationen 

och broschyrer med ytterligare information finns att beställa på deras hemsida för 

samarbetspartners såsom vårdcentraler (Bröstcancerförbundet, b; Bröstcancerförbundet, c). 

Vid upptäckt av förändring och fastställande av diagnosen används en trippeldiagnostik som 

inkluderar tre olika undersökningar. Det börjar med en klinisk undersökning av brösten, sedan 

utförs en mammografi och slutligen en cytologi, vilket är ett finnålsprov av vävnad från 

bröstet (Shetty, 2011). 

 

Symtom och medicinsk behandling 

I tidigt stadie av bröstcancer upplevs inga symtom utan de visar sig först efter en tid (Olzon 

Schultz, 2018). Symtom yttrar sig oftast då kvinnan, via palpation, känner en knöl, 
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storleksökning eller förändrad struktur i bröstet (Ericson & Ericson, 2013). Mer sällan 

upplevs symtom som smärta från bröstet eller att vätska kommer ur bröstvårtan (Olzon 

Schultz, 2018).  

 

Efter en diagnostiserad bröstcancer finns det flera olika alternativ av behandlingar som kan bli 

aktuella. Kirurgi och strålbehandling används för att avlägsna eller förstöra aktuell tumör (De 

Sousa Barros et al., 2018). Mastektomi är en kirurgisk metod där hela bröstet inklusive 

bröstvårta och all bröstvävnad bortopereras. Den utförs vid cancer lokaliserad i bröstet, vid 

spridning till närliggande vävnad samt i preventivt syfte vid ärftlighet (Jönsson, 2004). I de 

flesta fall opereras även lymfkörtlar från armhålan bort då dessa kan vara angripna av 

cancerceller. Avlägsnas inte hela bröstet vid operation kombineras det med en strålbehandling 

för att minska risken för återfall (Olzon Schultz, 2018). Visar sig cancern vara spridd används 

hormon- eller cytostatikabehandling för att bekämpa de cancerceller som spridit sig (De 

Sousa Barros et al., 2018). Hormonet östrogen, ett av kvinnans könshormon, påverkar 

vanligtvis till att bröstcancern växer. För att förhindra detta får kvinnan ofta äta 

antihormonella tabletter kontinuerligt under flera års tid (Olzon Schultz, 2018). 

 

Biverkningar av behandling 

Två vanliga biverkningar vid behandling med cytostatika är trötthet och håravfall (Hedefalk, 

2014a). Strålbehandling kan ge upphov till biverkningar som smärta, hudförändringar och 

trötthet. Om kvinnan behandlats med mastektomi är ett vanligt symtom en upplevd sänkt 

livskvalité och självkänsla till följd av avsaknaden av ett bröst (De Sousa Barros et al., 2018).  

Livskvalitén är en subjektiv upplevelse som formas av varje individs vardag och mål av 

välmående (Wärnå-Furu, 2017). De som behandlas med antihormonella läkemedel kan få 

klimakterieliknande symtom såsom svettningar, vallningar och torra slemhinnor i underlivet. 

Behandling med cytostatika försämrar fertiliteten och de närmaste tolv månaderna efter 

behandling kan det uppstå svårigheter att bli gravid. Vissa som genomgår 

cytostatikabehandlingen går in i klimakteriet i förtid och då försvinner fertiliteten helt (Olzon 

Schultz, 2018). Dessa olika biverkningar från behandlingar kan störa vardagens rytm och en 

känsla av sänkt livskvalité kan uppstå.  

 

Prognos 

Prognosen för att överleva bröstcancer har ökat sedan 1970 (Ericson & Ericson, 2013). Idag 

upptäcks bröstcancer i Sverige ofta i ett tidigt stadie då forskning och diagnosmetoder har 

utvecklats (bröstcancerförbundet, a). I utvecklingsländer sker diagnostisering av sjukdomen i 

ett senare stadie (Olsson, 2004). Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar att under 2016 

avled 6,7 per 100 000 kvinnor mellan åldrarna 15–44 år i Sverige av bröstcancer.  

 

Psykosocialt 

Att drabbas av bröstcancer som ung kvinna i åldern 18 till 45 skapar en känsla av sänkt 

livskvalité då sjukdomen upplevs beröva livet. Istället för att känna en glädje över livet skapas 

en påtaglig rädsla för döden (Doumit, El Saghir, Abu-Saad Huijer Kelley & Nassar, 2010). 

Genom känsla av mening i vardagen kan den yngre kvinnan acceptera sjukdomen och dess 

negativa påverkningar. Detta kan exempelvis grundas i en önskan om eventuell graviditet 

trots den möjligt negativa påverkan av fertiliteten efter behandling (Croson & Keim-Malpass, 

2016). När behandling mot sjukdomen startar fokuseras stora delar av energin till att bekämpa 

sjukdomen. Tiden kan upplevas som stillastående och känslor av att leva i ett tomrum uppstår. 

Vardagen får en ny normalitet som består av behandling och möten med vårdpersonal. En 
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vardag som innan sjukdomen utgjordes av skola, arbete och relationer. Dessa vardagliga 

rutiner togs innan för givet och blir efter diagnosen alltmer värdefulla. När den yngre kvinnan 

drabbas av en livshotande sjukdom som bröstcancer kan en brådskande känsla av att fullfölja 

personliga milstolpar skapas. Milstoplar som förr var mindre betydelsefulla får nu en högre 

prioritet (Keim-Malpass, & Steeves, 2012). Under denna behandlingstid är det av stor vikt att 

kvinnan erhåller stöd från omgivningen. Studier visar att de cancerpatienter som får stöd av 

närstående under sin sjukdomstid känner sig tröstade och lugnade av deras engagemang. 

Patienterna uppskattar när närstående intar rollen som budbärare och kan föra deras talan inför 

övriga familj och vänner gällande frågor och känslor om sjukdomen (Laidsaar-Powell, 

Butow, Bu, Fisher & Juraskova, 2016). Andra studier har påvisat motsatsen, att 

cancerdrabbade kvinnor upplever sig som en belastning och krävande när de är i en 

beroendeställning av sina närståendes stöd. Deras identitet och vardag upplevdes som förlorad 

då de var i ständigt behov av hjälp från sina närstående (Keim-Malpass, & Steeves, 2012). 

 

Sjuksköterskans vårdande handlingar 

För att bemöta de drabbade kvinnornas reaktioner och upplevelser av sin sjukdom är det som 

allmänsjuksköterska viktigt med ett följsamt bemötande i tidigt skede efter diagnos. Detta ger 

stöd och hjälp åt kvinnan för att kämpa mot sjukdomen (De Sousa Barros, Regiani Conde, 

Rossi Lemos, Aparecida Kunz & de Lourdes da Silva Marques Ferreira, 2018). 

Sjuksköterskan ska i sin profession främja patientens välmående samt skaffa en insikt i hur 

patienten hanterar och upplever sin situation för att kunna minska lidande och optimera 

vården. Människor upplever situationer och händelser individuellt och det är viktigt för 

sjuksköterskan att vara lyhörd och öppen inför patientens berättelse (Dahlberg & Segesten, 

2010). Genom att ta del av patientens upplevelse enligt ovan skapas ett personcentrerat 

vårdande som utgår ifrån patientens egna behov (Wiklund-Gustin, 2017). För att skapa detta 

krävs en god relation mellan kvinnan och vårdpersonal som byggs av tillit och förtroende. 

Sjuksköterskans fysiska närvaro och tillgänglighet skapar ett lugn hos den yngre kvinnan som 

kan vara i känslomässig obalans bestående av ångest och lidande (Khoshnazar, Rassouli, 

Akbari, Lotfi-Kashani, Momenzadeh, Rejeh & Mohseny, 2016). Tidigare studier visar en 

positiv erfarenhet hos bröstcancerpatienter som har fått ett personcentrerat vårdande redan 

tidigt i sjukdomen. Det har visat en minskning bland negativa upplevelser och gjort det lättare 

för kvinnorna att hantera sina nya situationer (Doumit et al., 2010). Därav vikten att fokusera 

och sträva efter att skapa en sådan kunskap och vårdande av bröstcancerpatienter som 

allmänsjuksköterska. 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Vårdvetenskapen ligger till grund för denna uppsats. Det vårdvetenskapliga synsättet har sin 

utgångspunkt i patientens upplevelse av sin egna hälsa. Begreppen lidande, levd kropp och 

hopp är bärande grundstenar för att patientperspektivet ska främjas och varje individ ska ses 

som unik. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Denna studiens 

resultatdiskussion vägleds av de utvalda vårdvetenskapliga begreppen. Vårdvetenskapen har 

ett kunskapsbildande syfte och styr sammanställning av insamlad data för att kunna lyfta fram 

kvinnors individuella upplevelser. Det kan hjälpa sjuksköterskor sätta sig in i kvinnornas 

situation och på så sätt erbjuda en god omvårdnad som grundar sig i livsvärlden. Livsvärlden 

är den värld vi lever i både enskilt och i gemenskap med andra. Den är unik för varje enskild 
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människa. Upplevelsen styrs av hur den drabbade kvinnan påverkas och hanterar sin sjukdom 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Alla lever i samma värld men uppfattar den individuellt 

(Ekebergh, 2017). 

 

Lidande 

Lidande räknas som ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen och är en naturlig reaktion hos 

människan som gör sig tillkänna under livets olika utmaningar. Inom vårdvetenskapen kan 

lidandet gestalta sig i tre olika former: livs-, sjukdoms- och vårdlidande. Alla människor 

upplever lidande men påverkas och hanterar det individuellt.  

 

Livslidande 

Lidandet består av en väsentlig del av människans liv och utveckling. Upplevelsen av lidande 

går inte alltid ses med blotta ögat utan kan ge sig tillkänna genom upplevelser och reflexion 

vid t.ex. kamp, sorg eller förtvivlan. Trots extremt tuffa motgångar lär sig människan att ta sig 

igenom och hantera dem. Livslidandet upplevs i förhållande till det förändrade livet som vid 

ett insjuknande av bröstcancer. Denna osäkerhet om hur framtiden kommer te sig ökar 

livslidandet (Arman, 2015).  

  

Sjukdomslidande 

När en yngre kvinna drabbas av en livshotande sjukdom som bröstcancer kan lidandet ge 

uttryck genom bitterhet och känslan av att tid och möjligheter går förlorade (Wiklund-Gustin, 

2014). Lidandet kan exempelvis grundas i diagnos, symtom eller biverkning av behandling 

vid en sjukdom, detta kan skapa ett sjukdomslidande för kvinnan (Arman, 2015). 

Konsekvenserna av en sjukdom kan orsaka mer lidande än själva sjukdomen i sig. Ett större 

lidande kan upplevas i utseendeförändringarna av sjukdomen jämfört med att ha blivit 

diagnostiserad med en allvarlig sjukdom (Birkler, 2003/2007). En människas sätt att ge 

uttryck för sitt lidande är individuellt, det behöver inte ske genom muntlig kommunikation 

utan kan lika väl synas genom kroppsspråk (Arman, 2017). 

 

Vårdlidande 

De patienter som lever med bröstcancer skapar en förväntan där sjuksköterskan ses som 

expert inom sin profession. Sjuksköterskan förväntas kunna förstå både patientens inre och 

yttre upplevelser av lidandet som sjukdomen ger. Möts patienten med ett opersonligt och 

nonchalant bemötande kan det istället skapa ett ökat lidande än det sjukdomen redan ger 

(Arman, 2017). Detta kan ses som ett vårdlidande då det är relaterat till vårdsituationen och 

sjuksköterskans bemötande (Arman, 2015). Sjuksköterskan behöver fånga upp varje individs 

reaktioner av sin upplevelse för att kunna vårda på bästa sätt (Wiklund-Gustin, 2014). 

 

Levd kropp 

Florence Nightingale beskrivs som den första vårdteoretikern inom vårdvetenskaplig 

forskning och har poängterat att varje patients sjuka kropp ska vårdas anpassat efter dennes 

egna inre hälsoprocesser (Lindwall, 2017). Den levda kroppen upplevs både subjektivt samt 

objektivt och kan inte särskiljas då det är en central del av livsvärldsteorin. Människokroppen 

fungerar som en bas av alla upplevelser, minnen, känslor, tankar och erfarenheter. Efter att ha 

drabbats av en allvarlig sjukdom kan människan behöva hjälp och stöd för att lära känna sin 

levda kropp och dess påföljder av sjukdomen (Dahlberg & Dahlberg, 2015). Kroppen är en 

central del av identiteten och varje individ har en relation till den. När den fysiska delen av 
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människan inte längre fungerar som den brukar skapas det en medvetenhet om förhållandet 

till kroppen. Kroppen kan då plötsligt upplevas som något främmande (Birkler, 2003/2007). 

Det kan innebära en upplevelse av otrygghet och en begränsning som skapar rädsla. Att 

drabbas av en svår sjukdom som innebär kroppsliga förändringar kan innebära en känsla av 

att kroppen är ofullständig (Lindwall, 2017). 

 

I samband med en diagnos som bröstcancer kan synen och upplevelsen av den egna kroppen 

förändras, detta kan rubba självbilden och identiteten. Det är enbart den enskilda människan 

som kan känna sina egna upplevelser av en situation, utomstående kan inte skaffa en 

fullständig förståelse för den upplevelsen utan enbart tolka den. De ständiga förändringarna i 

en människas liv och omgivning påverkar den upplevda helheten (Flensner, 2014a). Som när 

en kvinna har fått genomgå en mastektomi och får se sin kropp för första gången efter 

operationen, bör sjuksköterskan finns där som stöd. Kvinnan får en ny spegelbild och kan 

vara i behov av hjälp för att lära känna sin nya kropp (Lindwall, 2017). Det är viktigt som 

sjuksköterska att se patienten som både ett objekt och subjekt, skapa ett samspel mellan att 

vårda både medicinskt och emotionellt. Detta ger en blandning av vetenskaplig kunskap och 

kvinnans önskemål (Dahlberg & Dahlberg, 2015). 

 

Hopp 

Hoppet är ett av vårdvetenskapens centrala begrepp. Ett mångdimensionellt begrepp kopplat 

till människans varande och görande, att vara hoppfull och att bli hoppfull. Begreppet 

relateras till en människas livssyn som att förstå vad som är mening med livet. En energikälla 

för fortsatt liv är att uppleva en känsla av hopp. Det upplevs som en inre process i ständig 

förändring, en rörelse mellan hopp och förtvivlan. Förtvivlan kan liknas vid motsatsen till 

hopp och upplevas som att ha “gett upp”. Att skapa förutsättning för hopp hos en patient 

syftar till att minska lidande och stärka hälsoprocessen. För människan är det en strävan efter 

att uppnå individuella mål samt en källa till energi och livslust. Avgörande i patientens 

upplevelse av detta är att få behålla befintliga stödjande och stärkande relationer till 

närstående. För patienter med avancerade cancerformer är hopp en försoning med livet och 

döden, en koppling till de existentiella frågorna (Benzein, 2017). Människan visar upplevelse 

av hopp genom begär, önskningar och förväntningar. Närvaro av den upplevelsen finns alltid 

men blir mer påtagligt under svåra perioder i livet. Vid svåra perioder såsom bröstcancer kan 

kvinnan styra vilket förhållande hon har till situationen exempelvis genom att hoppet skapar 

en förväntan och gnista av energi till att kämpa mot sjukdomen (Willman, 2014). För att hålla 

det uppe är det för många unga kvinnor viktigt att ha målsättningar angående framtiden, 

utbildning och familjebildning. Det grundar sig i strävan efter att bli friskförklarad och få en 

normal vardag hos bröstcancerpatienter (Benzein, 2017). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Bröstcancer är den yngre kvinnans vanligaste cancerdiagnos och årligen drabbas hundratals 

kvinnor under 40 års ålder i Sverige. Vanliga symtom vid upptäckt av bröstcancer är en knöl i 

bröstet eller ändrad struktur och storlek. Efter diagnosen bröstcancer påbörjas lämplig 

behandling som kan medföra biverkningar såsom håravfall, minskad fertilitet eller förändrad 

självkänsla i samband med avlägsnat bröst. Dessa biverkningar kan få kvinnan att uppleva 

sänkt livskvalité som även präglas av oro över en oviss framtid. Under sjukdomstiden är den 

yngre kvinnan utsatt och för att stödja henne kan närstående upplevas som en trygghet, då 

livshotande sjukdom ökar lidandet samt sårbar- och utsattheten. Varje kvinna är unik och 

https://d.docs.live.net/a36e09cfe94fcd74/Dokument/hela%20uppsatsen%20R%C3%84TT%20SE%20DENNA.docx#_msocom_44
https://d.docs.live.net/a36e09cfe94fcd74/Dokument/hela%20uppsatsen%20R%C3%84TT%20SE%20DENNA.docx#_msocom_48
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upplever sin sjukdom individuellt efter erfarenheter och målsättningar i livet, därav behöver 

vården anpassas efter detta. Som allmänsjuksköterska är det därför viktigt att uppmärksamma 

behoven hos dessa unga kvinnor för att på ett personcentrerat sätt främja hälsa trots sjukdom. 

Ett sådant vårdande kan erbjudas när insikt kring de drabbade kvinnornas upplevelser av 

sjukdomen uppmärksammas. En ökad insikt kan generera i en bredare kunskapshorisont och 

ett optimerat vårdande från allmänsjuksköterskan. 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva den yngre kvinnans upplevelser av att leva med 

bröstcancer i åldern 18–45 år. 
 

METOD 
Design 

För att beskriva upplevelsen av bröstcancer utfördes en kvalitativ litteraturstudie. Studiens 

resultat baserades på tio vetenskapliga artiklar vilka belyser syftet med studien. Genom en 

induktiv ansats  undersöktes upplevelsen från de vetenskapliga artiklarnas resultat till en 

sammanställd helhet av upplevelsen. Genom att undersöka upplevelsen ur kvinnornas 

perspektiv skapades en sammanfattande helhet som sedan beskrivits i studiens resultat 

(Kristensson, 2014). 

 

Datainsamling 

Litteratur i form av kvalitativa vetenskapliga artiklar har samlats in från databaserna Cinahl 

och PubMed under våren 2018. Dessa databaser valdes för att få en bredd av studier inom 

både medicin och omvårdnad. PubMed är en av de största databaserna inom vetenskaplig 

litteratur och medicinsk vetenskap. Inom det vårdvetenskapliga området är Cinahl mest 

omfattande, därav valet att kombinera dessa två databaser för att besvara studiens syfte 

(Kristensson, 2014). 
 

Urval/Urvalsförförande 

Sökningarna i databaserna utgick från början med sökorden: breast cancer, experience och 

young women. Dessa sökord kompletterades sedan med indexordet breast neoplasms för att få 

tydligare inriktning mot syftet och minska antalet sökträffar. Se “bilaga 1” för sökschema. 

Både fritextsökning och indexord användes. Indexord är etiketter som varje artikel tilldelas 

utefter artikelns innehåll, dessa ord specificerar sökningen ytterligare. Fritextsökningen 

skapar en bredare sökning och ger tillgång till fler artiklar. De använda sökorden gav en stor 

mängd matchande artiklar i databaserna för studiens syfte. Inklusionskriterierna var följande; 

Kvinnor som var mellan 18 - 45 år vid diagnostillfället av bröstcancer, kvalitativa artiklar som 

genomgått peer-review, var tidigast utgivna 2010 och med en etisk granskning.  

Exklusionskriterierna var; artiklar skrivna på annat språk än engelska och svenska samt 

review-artiklar.  

 

Efter första steget i sökning och insamling av artiklarna i databaserna lästes abstract för att få 

en övergripande bild av artiklarnas innehåll. Ansågs en artikel relevant lästes den enskilt i 

fulltext av båda författarna. Vid liknande uppfattningar om relevant innehåll för studien 

gjordes en kvalitetsgranskning utifrån Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

https://d.docs.live.net/a36e09cfe94fcd74/Dokument/hela%20uppsatsen%20R%C3%84TT%20SE%20DENNA.docx#_msocom_60
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(SBU) (2014) s kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa artiklar. Via mailkontakt med Agneta 

Pettersson på SBU (3:e april 2018) erhölls information hur granskningsmallen ska användas. 

Mallen används inte för att räkna poäng som ska sammanfatta kvaliteten av artikeln, utan för 

att systematisk blottlägga brister i design och genomförande som kan påverka resultatets 

tillförlitlighet. Vidare diskuterade och sammanställde författarna artiklarnas innehåll efter 

SBU:s mall och bedömde kvalitén som hög, medelhög eller låg. Artiklar med 

kvalitetsbedömningen hög och medelhög inkluderades i resultatet. Se ”bilaga 2” för 

kvalitetsgranskning. 

 

De vetenskapliga artiklarna valdes ut strategiskt efter personer som har upplevt den specifika 

företeelsen för att skapa en trovärdig sammanställning som kunde ge svar på syftet 

(Henricson & Billhult, 2017). Totalt innehåller resultatet 10 vetenskapliga artiklar som 

matchar studiens kriterier, dock är i en av artiklarna två av de 18 deltagarna drabbade av 

gynekologisk cancer och resterande av bröstcancer. Valda artiklar presenteras i en 

artikelmatris, “bilaga 3”. 

 

Analys 

Analysen av artiklarna genomfördes med hjälp av en manifest innehållsanalys. Granheim & 

Lundman förklarar hur en manifest innehållsanalys nyttjas för att behålla en god kvalité och 

röd tråd. Denna studiens insamlade material bearbetades genom att urskilja mönster, likheter 

och skillnader vilket sedan presenterades i resultatet. Texten strukturerades upp med hjälp av 

kategorier som benämner och styr innehållet av texten (Kristensson, 2014). Den manifesta 

innehållsanalysen inleddes med att författarna läste igenom artiklarna för att därefter 

identifiera meningsenheter, meningar ur artiklarnas innehåll med ett gemensamt budskap som 

svarade på studiens syfte. Granheim & Lundman poängterar tydligt vikten av att inte ha för 

korta meningsenheter då viktig information kan gå förlorad (Danielson, 2012). Detta 

beaktades noggrant vid urval av meningsenheter. 

 

För att hålla analysprocessen enhetlig översattes meningsenheterna till svenska. Det 

förtydligar den röda tråden och underlättar att förstå texten och vad författarna kommit fram 

till (Kristensson, 2014). Meningsenheterna kondenserades, de reducerades till enbart 

väsentliga ord med det mest grundläggande för att ta fram det bärande budskapet. Därefter 

skapades en kod till varje kondenserad meningsenhet (Danielson, 2012). Koderna beskrev 

fåordigt innehållet i de kondenserade meningsenheterna, koder med liknande budskap 

placerades i en kategori. Kategorin är en benämning av kodernas sammanfattning av 

innehållet. Slutligen framkom fem kategorier, se “bilaga 4” för analysgenomförandet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Hela analysprocessen gjordes gemensamt av båda 

författarna, ovanstående beskrivning av analysprocessen ökar resultatets tillförlitlighet 

(Danielsson, 2012). 
 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen, 2013 är ett sammanställt dokument som ska granskas och tillämpas 

av alla forskningspersoner vilka har avsikt att forska inom medicin, vård och hälsa. 

Forskningen får enbart genomföras om nyttan av forskningen väger tyngre än riskerna för 

deltagarna (World medical assossiation, 2018). Fyra viktiga principer att följa är autonomi-, 

nytto-, inte skada- och rättviseprincipen. Författarna till denna studie har försäkrat sig om att 

inkluderade artiklar har genomgått en etisk granskning och därmed följt dessa principer. 
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Deltagarna i utvalda studier är konfidentiella, därav kan varken studien eller dess resultat 

spåras till de enskilda individerna (Kristensson, 2014). 

 

Ett opartiskt ställningstagande har, av denna studies författare, tillämpats genom att hålla 

tidigare kunskap och erfarenheter inom beaktning vid datainsamling och urval av artiklar. 

Detta för att författarnas värderingar och åsikter ej ska ligga till grund och kunna påverka det 

slutgiltiga resultatet. För att säkerställa detta ifrågasattes den andres åsikter vid fynd av 

lämpliga artiklar för att sträva efter ett tolkningsfritt material (Kristensson, 2014).   

 

Denna litteraturstudie baseras på redan befintlig forskning kring den valda företeelsen. I 

enlighet med etikprövningslagen behövdes därför inget etiskt tillstånd (Kristensson, 2014). 

För att minska risken för förvrängning av resultatet vid artiklarnas översättning från engelska 

till svenska nyttjades Nationalencyklopedins engelsk-svenska lexikon (NE 

Nationalencyklopedin). 
 

Förförståelse 

Förförståelsen styr forskarnas syn på den studerade upplevelsen samt hur det tolkas. Det 

innefattar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade meningar (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författarna har genom hela studien satt sina förförståelser inom 

parentes för att belysa den valda företeelsen ur ett objektivt perspektiv, följaktligen minimeras 

personliga åsikter (Kristensson, 2014). Innan studiens start var ämnet okänt för författarna. 

Vid diskussion sinsemellan framkom en gemensam reflektion om att rädsla för döden skulle 

vara en likasinnad upplevelse bland kvinnorna. För att undvika att de egna förförståelserna 

skulle styra studiens utfall höll författarna en öppen diskussion och reflektion (Henricson, 

2012). 

 

RESULTAT 
Efter analys av artiklar framkom fem kategorier vilka presenteras i nedanstående tabell. 

Kategori 

En rädsla över oviss framtid 

Kroppsliga förändringar av behandling 

En förändrad fertilitet 

Betydelsen av närståenderelationer 

Vårdpersonalens inflytande 

 

En rädsla över oviss framtid 

Bröstcancer medförde många känslor och rädslor som intog en stor del av kvinnornas liv. När 

diagnosen blev fastställd började känslor från likgiltighet till djup rädsla att genomtränga 

deras existentiella universum. Kvinnorna berättade hur de hade blivit överraskade av 

diagnosen, att vid en sådan ung ålder drabbas av en allvarlig diagnos var något de inte hade 
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räknat med. Detta ledde till att framtiden och vardagen konstant präglades av en upplevd 

osäkerhet som grundades i rädslan över att inte kunna bli botad från sjukdomen. När 

kvinnorna tänkte på den långa vägen av cancerbehandling som låg framför dem skapades 

känslor av hopplöshet som även gjorde att framtiden sågs som osäker (de Almeida et al., 

2015). Den eventuella minskade livslängden gjorde så att kvinnor utan partner upplevde en 

rädsla över att en potentiell partner skulle lämna dem på grund av detta (Corney, Puthussery, 

& Swinglehurst, 2014). 

 

Diagnosen bröstcancer förde med sig en rädsla att det fanns en möjlighet att dö i sjukdomen. 

Därav skapades känslor av depression och rädsla för att möta det möjliga slutet på livet (de 

Almeida et al., 2015). Hos de kvinnor som var mödrar återfanns en rädsla över att inte få se 

sina barn växa upp. Om de inte överlevde så skulle de behöva lämna sina barn utan en 

mamma. Mödrarna började därför omedelbart att kontrollera sina känslor som en del av att 

konfrontera rädslan och cancern. Det var vid nattetid när barnen sov som vissa kvinnor tillät 

sig själva att gråta och uttrycka sin rädsla, de ville skydda barnen från att se dem upprörda och 

ledsna (Strickland, 2015). 

 

Många cirkulerande tankar om huruvida behandlingen var framgångsrik eller ej skapade en 

upplevelse av djup osäkerhet hos kvinnorna. Det var jobbigt för dem att få leva resten av livet 

med en rädsla för återfall (Rees, 2017). Vikten av att välja en aggressiv behandling blev 

därför betydande för vissa av kvinnorna. Då kvinnorna var så pass unga valde de en mer 

aggressiv behandling för att öka chanserna för lång överlevnad. Valdes den behandlingen 

redan från början kunde de gå vidare i livet med en minskad rädsla för återfall (Gorman, 

Usita, Madlensky & Pierce, 2011). “Let´s do it right the first time and get over with it.” 

(Gorman, Usita, Madlensky & Pierce, 2011, s. 5). 

 

För de kvinnor som hade haft en hormonpositiv cancerform fanns en rädsla för ett eventuellt 

återfall i samband med en graviditet. En graviditet skulle, för dessa kvinnor, kunna främja 

cancerceller till tillväxt på grund av de hormonella effekterna vid en graviditet. Därmed kände 

de att deras överlevnadschanser skulle minska (Lee et al., 2011). 

 

Kroppsliga förändringar av behandling 

De yngre drabbade kvinnorna hade alla genomgått liknande behandlingar mot bröstcancern 

och en gemensam upplevelse hos dem var att håravfall förorsakat av cytostatikan var den 

största svårigheten. Avsaknaden av hår var ett tydligt tecken på bröstcancer och kvinnorna 

upplevde sig bli behandlade annorlunda av sin omgivning. Att inte ha något hår fick till följd 

att de upplevde sig bli sedda som en sjuk person. Kvinnorna menade att de inte fann det 

rimligt att behöva tappa håret av behandlingen. Det var själva tumören som skulle skadas av 

behandlingen, inte håret (Strickland, 2015). 

 

When I lost my breasts I did not cry. When I shaved my head I did. I felt like my breasts 

betrayed me and they were going, but my hair was just incidental or a victim or collateral 

damage. (Strickland, 2015, s. 272).  
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Sjukdomen orsakade förändringar i kvinnors kroppsbild vilket medförde en påminnelse om 

bröstcancern (de Almeida et al., 2015). De fysiska utseendeförändringarna och en allmän 

utveckling av sämre hälsa gjorde att vänner och bekanta började objektifiera mödrarna som 

bröstcancerpatienter och inte längre som mammor. Kvinnorna kände sig därmed isolerade och 

förvirrade vilket ledde till att de, både medvetet och omedvetet, isolerade sig från vänner 

(Fisher & O'Connor, 2012). En mamma som hade genomgått mastektomi av ett bröst kände 

sig isolerad när hon på förlossningsavdelningen blev ombedd att amma sitt nyfödda barn med 

båda brösten. På grund av mastektomin var det ej möjligt och kvinnan kände sig exkluderad 

på grund av personalens antagande och jämförande med de andra kvinnornas amnings-

möjligheter med två bröst (Ives, Musiello, & Saunders, 2012). 

 

För att upprätthålla rutinerna och en normalitet i vardagen fick kvinnorna kompensera med 

nya tillvägagångssätt. Att bevara normaliteten i vardagen fick en annan funktion. Exempelvis 

när kvinnorna själva inte längre var i stånd att utföra de normala rutinerna fick de ta hjälp av 

vänner för att exempelvis kunna låta deras barn få leka (Ives, Musiello & Saunders, 2012). 

Mödrar uttryckte hur de tillsammans med sina barn behövde skapa nya strategier för att visa 

varandra ömhet och närhet till varandra. Efter exempelvis genomförd mastektomi hade 

kvinnorna smärta och kunde inte krama om sina barn som de önskade och brukade. Kroppen 

hade blivit svagare av sjukdomen och dess biverkningar av behandlingarna (Strickland, 

2015). Den förändrade kroppen försvårade möjligheten att hitta en partner för de kvinnor som 

inte redan befann i en relation. Det var förändringarna i utseendet som skapade den upplevda 

svårigheten att finna en partner och kvinnorna kände sig mer sårbara (Corney & Swinglehurst, 

2014). 

 

En förändrad fertilitet 

Kvinnorna upplevde att bröstcancer-behandlingarna begränsade deras val att kunna få barn då 

behandlingarna ger negativa effekter på fertiliteten. Därav blev fertiliteten plötsligt väldigt 

viktig hos majoriteten av de drabbade kvinnorna, oavsett om de hade barn sedan tidigare eller 

ej så gav det dem en upplevd sorg över förlusten av fertiliteten (Lee et al., 2011). Den 

upplevda ovissheten kring framtida fertilitet- och menopausstatus skapade en tydlig osäkerhet 

hos de yngre kvinnorna. Osäkerheten som uppstod gällande fertiliteten kunde uppfattas som 

ett suspenderat tillstånd där kvinnorna inte kunde kategorisera sig, varken som fertil eller 

infertil. Många av kvinnorna väntade bara på att få gå vidare till nästa fas i sina liv för att se 

om möjligheten om en graviditet fanns eller inte (Rees, 2017). Fertilitetspåverkan hade en 

mycket stor betydelse, de uppfattade den som en större motgång än vad själva 

cancerdiagnosen gjorde. Bröstcancern kunde botas men fertilitetsproblemen förblev konstanta 

och följde dem livet ut (Gorman, Usita, Madlensky, Pierce, 2011). 

  

Gällande fertlitetsbeslut kände deltagarna att de konstant blev nekade dessa valmöjligheter, 

exempelvis om de ville genomföra äggskörd eller få anpassad behandling med så liten 

fertilitetspåverkan som möjligt. Cancern tog ifrån dem deras livsval och ett av dessa var 

möjligheten att få barn. Kvinnorna kände ilska över cancern och dess påverkan på deras liv, 

de fortsatta effekterna på deras livskvalitet samt möjlighet till eventuell framtida graviditet 

(Rees, 2017). Vidare beskrev de svårigheter med att behöva göra hastiga beslut gällande 

fertilitetsbevaring under de stressiga omständigheterna efter de mottagit cancerdiagnosen. 

Detta behövdes tas innan cytostatikabehandling påbörjades då den skulle påverka fertiliteten 

negativt. Att snabbt behöva fatta beslut om de skulle vilja ha barn i framtiden skapade en 
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stress. Svårigheten mellan att bli sedd som en person med cancer och en person som ville 

bevara sin fertilitet skapade bekymmer vid behandlingsvalet (Kirkman et., 2013). “I was 

being told I was young to have breast cancer, and then on the other hand I was being told I 

was old to be having a baby.” (Kirkman et., 2013, s. 56). I slutändan vägde önskan om att 

kunna bli gravid tyngre än själva valet av behandling. En kvinna valde att genomgå en 

operation och få strålning trots att läkaren rekommenderat cytostatika. Med vetskapen om att 

cytostatika påverkar fertiliteten negativt så var det inget alternativ för henne att välja den 

metoden (Gorman, Usita, Madlensky, Pierce, 2011). 

 

Betydelsen av närståenderelationer 

En upplevd ångest och oro gällande sin egna och barnets hälsa återfanns hos många kvinnor. 

Samtidigt som de ville prioritera sin egna hälsa ville de göra allt för sina barn. Mödrarna 

bestämde sig för att hålla livet enkelt och undvika stress. De ville vara en närvarande förälder, 

krävdes omprioritering av vardagen så var det godtagbart för att få leva ett välmående liv 

tillsammans (Fisher, & O'Connor, 2012; Ives, Musiello, & Saunders, (2012). I samband med 

diagnosen upplevdes en förlust av kontroll över vardagliga händelser som skapade 

skuldkänslor över en förlorad tid med sina barn. Behandlingen gav tuffa biverkningar som 

gjorde det svårare att vara tillgängliga för dem. De upplevde en svårighet att behålla 

mammarollen i bemärkelsen att tillmötesgå barnens känslomässiga, sociala och fysiska behov. 

De jämförde denna oförmåga med livet innan diagnosen och det frambringade en stor ångest 

hos de yngre mödrarna (Fisher & O'Connor, 2012). Trots att sjukdomen tog mycket av 

mammornas kraft och energi ville de behålla rollen som mamma genom hela behandlingen. 

Partnern och föräldrarna hjälpte till mycket med hushållet och barnen, likväl ville kvinnorna 

fortsätta med vardagssysslorna så gott de kunde. De levde med vetskapen att de fanns en 

chans att de inte skulle överleva sjukdomen, därför ville de behålla föräldrarollen och vara 

mamma för sina barn varje minut som de kunde (Strickland, 2015). 

  

When I could parent, I wanted to parent on my own. And that was important to me. My 

husband seemed to understand that, but mom and dad found that really hard…// somewhere 

in my mind I kind of felt there is a chance that I might not be around, so I want to parent, be a 

mother to my children for every minute that I can. (Strickland, 2015, s. 273). 

  

Med vetskapen om risken för att inte övervinna sjukdomen fanns ville de flesta av kvinnorna 

ha bästa möjliga behandling så att de kunde överleva tillräckligt länge för att se sina barn växa 

upp. Kvinnor som var gravida vid diagnostillfället och hade barn sedan tidigare blev tvungna 

att överväga om de ville fullfölja sin graviditet. Konflikten mellan att beskydda sina tidigare 

barn eller att fortsätta pågående graviditet blev ett faktum. De var medvetna om behovet av 

bästa möjliga behandling för att överleva sjukdomen och finnas kvar för sina barn. Samtidigt 

skulle möjligheten att beskydda sitt ofödda barn och fullfölja pågående graviditet då gå 

förlorad (Ives, Musiello, & Saunders, 2012). De var tvungna och ta det utmanande beslutet 

om att genomföra en abort för att snabbare kunna påbörja behandling alternativt prioritera ett 

liv med eventuell partner och redan existerande barn (Kirkman et al., 2013). 

 

När beslut gällande behandling var fattat blev familjen den främsta källan av stöd för 

kvinnorna. Familjemedlemmarna kunde ge direkt vård eller ett indirekt stöd som kunde bestå 

av både känslomässig komfort eller hjälp med vardagliga aktiviteter och uppgifter. Stödet från 

familjen hjälper till att motverka stress hos kvinnorna, de kan lättare acceptera och anpassa 

sig till det nya tillståndet samt utveckla nya färdigheter. De kvinnor som var utan partner och 
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ej hade samma närvaro av en familj upplevde en större sårbarhet och oro. De har ingen 

partner som kunde ge emotionellt och praktiskt stöd under behandlingen. En känsla av 

isolering blev mer påtaglig när de var hemma själva och det inte fanns någon som kunde 

hjälpa dem (de Almeida et al., 2015; Corney, Puthussery, & Swinglehurst, 2014).  

 

I sat there having chemo thinking `Well I don´t have anybody to go home to, and I´m going to 

go home to a dark house and feel crap for about a week and not have anybody to look after 

me. (Corney, Puthussery, & Swinglehurst, 2014, s.19). 

 

En kvinna uttryckte hur hon kände sig mer skör som singel. Hon hade en föreställning om att 

ifall hon skulle drabbas av en så pass allvarlig diagnos skulle det ske senare i livet och hon 

skulle då hunnit träffa en partner som kunde funnits som stöd. Föräldrarna fick här ta en större 

roll, både som stöttande förälder och livskamrat. De befann sig i en dyrbar fas i livet, en tid då 

de skulle träffa en partner, bosätta sig och bilda familj vilket sjukdomen förhindrade. 

Sjukdomen försenade livet och skapade en stress över framtida familjebildning (Corney, 

Puthussery, & Swinglehurst, 2014). 

 

Vårdpersonalens inflytande 

Ett samtalsämne bland de drabbade kvinnorna var deras upplevelse av vårdkvalitén och stödet 

från vårdpersonalen under sjukdomstiden. Flertalet indikerade att den fysiska 

cancerbehandlingen var bra, dessvärre upplevdes emotionella brister från vårdpersonalen. Det 

låg ett större fokus på behandling av bröstcancern och en organisering av praktiska saker 

snarare än att behandla emotionella reaktioner efter diagnosen (Corney, Puthussery & 

Swinglehurst, 2014). 

 

Några kvinnor hade efter diagnos inte erhållit information om att deras fertilitet kunde 

påverkas negativt av cytostatikabehandling. Det varierade när frågan om framtida graviditet 

först togs upp med kvinnorna. Ibland vid diagnostillfället eller efter operation, vissa kvinnor 

hade även själva fått ta upp frågan med vårdpersonalen (Corney, & Swinglehurst, 2014). De 

upplevde att informationen om att fertiliteten kan skadas av behandling framkom försent från 

vårdpersonalen. När de väl erhöll informationen fanns inte tid för reflektion och 

beslutsfattning gällande behandling och fertilitetsbevarande åtgärder (Gorman, Usita, 

Madlensky & Pierce, 2011; Lee et al., 2011). 

  

Well, it wasn’t until after we were about ready to start chemo, he said, you know if you want 

to have kids you might want to freeze your eggs. So that was what, like a week before I was 

supposed to go in, I was supposed to think about freezing my eggs! (Gorman, Usita, 

Madlensky & Pierce, 2011, s. 9). 

  

 

Kvinnorna upplevde oro och speciellt bekymrade var de ensamstående kvinnorna när deras 

oro angående fertiliteten för framtida graviditet inte bemöttes och låg-prioriterades av 

vårdpersonalen. De upplevde att frågan inte hade uppmärksammats av personalen om de 

själva inte hade tagit upp ämnet. En kvinna uttryckte att hon enbart hade behövt få veta 

förutsättningarna för att kunna bli gravid men upplevde sig som nonchalerad av personalen då 

hon ej befann sig i ett förhållande (Corney, Puthussery & Swinglehurst, 2014; Kirkman et al., 
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2013). 

 

Det fanns kvinnor som upplevde både positivt och negativt bemötande från vårdpersonalen. 

Motsatt till ovannämnda missnöjda kvinnor var de som hade fått ett stöd från vårdpersonalen 

nöjda med bemötandet. Personalen hade givit dem stöd i deras beslut om att försöka bli 

gravida. De beskrev omständigheterna som två stora kamper där bröstcancern stod på ena 

sidan och att få barn stod på andra, att ha en förstående personal var av stor betydelse. “It 

made the world of a difference for them to be on my side when I said that I was going - I am 

going to try for a child.” (Kirkman et al., 2013, s. 57). På samma sätt som personal 

respekterade kvinnors önskan att bli gravida var en kvinna tacksam över hur vårdpersonal 

respekterat hennes beslut om att förbli barnfri, istället lades fokus på hennes behandling. 

Kvinnorna beskrev en god vård där de utefter deras personliga önskningar blev sedda, hörda 

och behandlade med respekt. Oavsett om önskan om graviditet fanns var kvinnorna nöjda när 

långvariga och positiva vårdrelationer hade etablerats. Att ha en involverad sjuksköterska 

redan från starten upplevdes som en trygghet. För att ta kritiska behandlingsbeslut var en god 

relation med vårdpersonal en betydelsefull tillgång som kunde ge pålitlig och värdefull 

information (Kirkman et al., 2013; Corney, Puthussery & Swinglehurst, 2014). 

 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Denna litteraturstudies syfte var att beskriva den yngre kvinnans upplevelse av att leva med 

bröstcancer, därför valdes en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden används för att ge en 

tydlig skildring av upplevelsen vid exempelvis en sjukdom, istället för att belysa ett visst 

tillstånd. Det är inte sjukdomen i sig som ligger i fokus utan den enskilda individens 

upplevelse av den. Därför ska den kvalitativa metoden tillämpas när människors upplevelser 

ska lyftas fram. En fördel med genomförd kvalitativ litteraturstudie var att ingen hänsyn 

behövdes tas angående konfidentialitet och anonymitet gällande deltagarna i insamlat material 

(Kristensson, 2014). Det var ett krav vid granskning och urval av artiklar att tidigare forskare 

ska tagit det i beaktning.  

 

Författarna har inte gjort eller haft kunskap för att granska och sammanställa all relevant 

information angående valt ämne vilket är ett av kraven för en systematisk litteraturstudie, 

därav har en icke-systematisk litteraturstudie utförts (Kristensson, 2014). Författarnas val att 

genomföra en litteraturstudie grundades i känslan av tidspress och okunskap för att utföra en 

intervjustudie. Fördelen med en intervjustudie hade varit att författarna kunnat ta del av de 

känslor och upplevelser som deltagarna gett uttryckt för, både verbalt- och icke verbalt. På så 

sätt kommer de närmare den ursprungliga beskrivningen av upplevelsen (Friberg & Öhlén, 

2017). Vid behov hade följdfrågor kunnat ställas vid en intervjustudie som kunnat ge en 

djupare insikt i kvinnornas upplevelser (Henricson & Billhult, 2012). Intervjustudier ställer 

stora krav på författarna vilket är en nackdel, det krävs kunskap kring forskningsämnet men 

även en god förmåga att vara lyhörd för det som sägs. Förmåga att skapa ett samspel som får 

kvinnan känna sig trygg och villig att dela med sig av sina upplevelser (Kristensson, 2014). I 

en litteraturstudie kan forskarens förförståelse och värderingar forma utfallet av deras 

berättelser och på sätt skapa en barriär från den ursprungliga upplevelsen (Friberg & Öhlén, 

2017). En annan svaghet med litteraturstudie är att det krävs en genomgripande process av 

författarna för att nå relevant litteratur för studien (Kristensson, 2014).  
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Studien utgick från en induktiv ansats för att kunna urskilja unika upplevelser från kvinnors 

erfarenheter av att leva med bröstcancer i artiklarna. Dessa enskilda upplevelser 

sammanställdes sedan i en helhet utifrån innehållet i texterna (Fridlund, 2012). För att stärka 

innehållsvaliditeten/bekräftelsebarheten är det positivt att genomföra två stycken 

litteratursökningar, vilket genomfördes. Vid första sökningen säkerställdes rikligt med 

forskningsmaterial gällande valt ämne och författarna blev mer bekanta med databaser och 

litteratur. Den inledande litteratursökningen hjälpte till att utvälja användbara sökord till den 

egentliga sökningen. Tillvägagångssättet gav författarna kunskap om litteraturen inför den 

egentliga sökningen (Wallengren & Henricson, 2012). Valet att kombinera två sökmotorer 

med omvårdnads- och medicinskt fokus ökade trovärdigheten att erhålla relevanta artiklar. 

Sökningarna visade en stor mängd material, för att begränsa utfallet av artiklar kombinerades 

sökningarna med hjälp av fler sökord (Henricson, 2012). Sökorden som användes 

kombinerades med både fritextsökning och indexord. Denna kombination av sökning minskar 

risken att relevanta artiklar missas (Kristensson, 2014).  

 

Vid urval gallrade inklusions- och exklusionskriterierna bort artiklar som ej svarade på syftet 

för aktuell studie. Trots detta matchade inte alla sökresultat kriterierna gällande åldersspannet 

och en genomförd etisk granskning. Benämningen young women innefattade inte samma 

åldrar i samtliga artiklar. Därav fick alla artiklars abstract läsas igenom av båda författarna för 

att sålla bort de artiklarna som ej passade studien. Vidare förekom ingen tydlig funnen 

definition av den yngre kvinnan i åldern 18–45 vid sökning och en egen benämning av den 

yngre kvinnan användes därför för åldersspannet. Ålder för den fertila kvinnan varierar men 

ligger vanligtvis mellan 15–43 års ålder, därav valdes åldersspannet för att belysa de kvinnor 

som fortfarande hade möjligheten till graviditet (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 

2010). De valda artiklarna befinner sig inom åldersspannet men kan variera inom gränsen. 

Det gav ingen påverkan på trovärdigheten i resultatet utan belyste utvald upplevelse. I en av 

artiklarna var två av de 18 deltagarna ej diagnostiserade med bröstcancer utan en 

gynekologisk cancer. Det minskar trovärdigheten i artikelns resultat, dock är 89 % av 

deltagarna bröstcancerdiagnostiserade, därför ansåg författarna artikelns resultat som relevant. 

 

Kvalitetsgranskningen utgick ifrån en redan färdigkonstruerad mall utfärdad av SBU. 

Författarna till denna studie är novis och att använda en redan beprövad granskningsmall ökar 

kvaliteten av granskningens tillvägagångssätt och utfall (Kristensson, 2014). Vid kvalitativa 

granskningar används ej poängsättning för att bedöma kvaliteten i studier (A. Pettersson, 

personlig kommunikation, 3:e april 2018). Därför har en personlig bedömning av artiklarnas 

kvalitet gjorts av författarna både enskilt och tillsammans. Bedömningen är ej överförbar då 

andra forskningspersoner skulle kunna genomföra bedömningen på nytt och få ett annorlunda 

utfall (Kristensson, 2014). Granskningen utfördes gemensamt av författarna. Det ökar 

pålitligheten då det kunde föras en diskussion och en jämförelse av granskningarna innan 

utväljande av artiklar gjordes. Av de tio inkluderade artiklarna i denna studie är två klassade 

som medelhöga i sin kvalitet, resterande är klassades som höga. Dessa två artiklar svarade på 

syftet, var inom valt åldersspann och har genomgått en etisk granskning. Artiklarna inkluderas 

utan negativ påverkan på studiens resultat. Övriga exkluderade artiklar valdes bort på grund 

av t.ex. avsaknad eller dålig beskrivning av etisk granskning (Henricson, 2012). 

 

Den manifesta innehållsanalysen hjälper forskare att identifiera mönster samt likheter och 

skillnader genom bearbetning av texter från exempelvis intervjuer (Kristensson, 2014). Denna 

analysprocess bearbetades under en längre period av författarna både individuellt och 

gemensamt för att få ett sanningsenligt resultat. För att stärka analysens trovärdighet fördes en 
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parallell vägledning med handledare (Henricson, 2012). Vidare stärktes trovärdigheten när 

resultatets inkluderade citat behölls på engelska. Innebörden av citaten blev då så 

sanningsenliga och korrekta som möjligt (Kjellström, 2017). Henricson (2014) förklarar att 

det aldrig går att frångå hur forskarnas förförståelse påverkar dataanalys och resultat. Därför 

höll författarna ett reflekterande förhållningssätt och diskuterade sinsemellan för att undvika 

egna värderingars inblandning från tidigare erfarenheter i analysprocessen. Genom detta 

förhållningssätt stärks pålitligheten. Trots uppmärksamhet angående detta går det inte helt att 

utesluta egen påverkan. Följaktligen är analys och resultat ej fullständigt överförbart. Enligt 

Kristensson (2014) behöver en författare alltid ta sin förförståelse i beaktning. För att göra 

detta har författarna bedrivit en öppen reflektion, anmärkt och ifrågasatt den andres 

uppfattningar. Allt för att minska personlig påverkan. 

 

Resultatet baseras på artiklar från Australien, Brasilien, Storbritannien, Kanada och USA. 

Upplevelsen av att leva med bröstcancer kan vara överförbart till kvinnor runt om i världen då 

sjukdomen kan generera liknande känslor. Däremot kan upplevelsen av sjukvården ej 

överföras till länder med annorlunda sjukvårdssystem då de kan skilja sig åt (Henricson, 

2014).  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att en diagnos med bröstcancer innebär flera förändringar i kvinnans 

livssituation. Framtida planer och beslut gällande önskad graviditet behövdes fattas tidigare 

än planerat. Fertiliteten var väldigt viktig för majoriteten av de drabbade kvinnorna. Oavsett 

om de hade barn sedan tidigare eller inte, upplevdes en sorg över fertilitetsförlusten som 

biverkning från behandling. Kvinnor upplevde större påverkan av biverkningar från 

behandling än bröst-cancerdiagnosen. 

 

En ny livssituation 

Armuand, Wettergren, Nilsson, Rodriguez‐Wallberg och Lampic (2018) framhäver i en annan 

studie genom att berätta hur problemet med fertiliteten och att kunna bli gravid fick en alltmer 

större roll i livet för de kvinnor som genomgått behandling med cellgifter. Att vara fertil 

beskrevs som det normala och att förlora denna normalitet var en stor förlust. Två år efter 

behandlingen kände sig kvinnorna mindre feminina då fertiliteten var en del av deras identitet. 

Detta kan kopplas till kvinnornas upplevelse av att den levda kroppen inte längre fysiskt 

fungerar som den brukade. Dessa kroppsliga förändringar skapade en begränsning och en ny 

identitet i relation sin kropp. 

 

Föreliggande resultat visade hur kvinnorna fann en svårighet i att kategorisera sig, de ville 

kunna benämna sig som fertila eller ej som var en stor del av identiteten. Kroppen har ett 

existentiellt värde och den avgör hur en individ upplever sitt liv, en kroppslig förändring kan 

därför påverka varje ögonblick av ett liv. Det uppstår en känsla av att den egna kroppen lever 

ett eget liv och det upplevda jaget splittras (Ekeberg 2015). Känslan av att vara främling i sin 

egna kropp skapas och en föreställning som fången i den. Sjukdomen kräver att kvinnorna lär 

känna sig själva och sin kropp för att kunna hantera deras nya livssituation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ellis et al., (2015) skildrar en liknande företeelse gentemot föreliggande 

resultat och berättar hur förlusten av de normala kroppsfunktionerna efter 
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cytostatikabehandling blev ett hot mot värdigheten och självständigheten. Det fortsätter 

Ekeberg (2015) att förklara som en upplevelse av att vara en mindervärdig person. 

 

Armuand et al., (2018) beskriver i sin studie hur en förändrad fertilitet påverkade 

partnerförhållnaderna med stora påfrestningar. Att inte kunna skaffa barn på naturlig väg 

skapade skilda meningar i förhållandena när alternativa möjligheter behövdes för att kunna bli 

föräldrar. Den aktuella studiens resultat visade att kvinnor känner sig osäkra över att inte vara 

fertila när de skulle gå vidare i livet. Författarna till denna studie menar att denna osäkerhet 

kan påverka förhållandet efter avslutad behandling och när paret börjar fundera över att skaffa 

barn. Om kvinnan är osäker inför framtiden kan det påverka parets framtida relation. I en 

studie av Goossens, Delbaere, Beeckman, Verhaeghe och Van Hecke (2015) förklaras det hur 

paren fann det svårt att prata om deras problem med fertiliteten med personer i deras sociala 

nätverk. Det var inte många i deras sociala nätverk som förstod vilken påverkan behandlingen 

hade på fertiliteten. Vidare upplevde även vissa par att de blev dömda av utomstående för att 

de valde att inte skaffa barn, de befann sig i en period i livet när personer i samma ålder 

skaffade barn. Studien understryker de svårigheter som kommer till uttryck på grund av 

fertilitetsproblemen. Denna studiens resultat visade att kvinnorna upplevde infertiliteten som 

ett större nederlag än bröstcancern, en förlust som skulle följa med dem hela livet och påverka 

livskvalitén. Detta skapade ett sjukdomslidande som uppkom efter att sjukdomen var botad. 

Sjukdomslidandet kan kännetecknas med rädslan för vad sjukdomen lämnar för spår hos 

kvinnorna och de möjligheter som kan gå förlorade (Arman, 2015). Arman (2015) menar att 

en person som har ett lidande behöver få utlopp för det känslomässiga och “lida ut” för att 

bearbeta sin sorg. Personen kan då komma till en försoning med sitt lidande och anpassa sig 

till livet med de nya förutsättningarna. För att tillämpa Armans beskrivning av lidande på 

denna studiens resultat behöver kvinnorna acceptera sina förändringar för att kunna gå vidare 

i livet. För dem innebär det en stor förändring att som yngre kvinna förlora sin fertilitet som 

annars var något de tog för givet. Författarna till denna studie menar att de tidigt i 

sjukdomsfasen behöver förberedas på det förändrade liv som stundas. De behöver tidigt 

bearbeta det faktum att framtiden kanske inte kommer te sig som de planerat. Det som de 

tidigare fann hopp om framtiden i kan behöva ändras. Benzein (2017) menar att fortsätta 

känna ett hopp över framtiden är väsentligt för att minska lidandet över en förlust. Att uppnå 

en känsla av att framtiden är lyckosam och att finna förutsättningar för detta.   

 

Behov av information 

Resultatet visade hur yngre kvinnor med bröstcancer upplevde bristande information från 

vårdpersonalen om att deras fertilitet kan påverkas negativt av behandlingen. Det resulterade i 

att kvinnorna kände sig stressade i ett viktigt val som skulle komma påverka deras framtid. 

Liknande resultat har visats i en studie av Garvelink et al., (2015) där det beskrivs hur kvinnor 

som vid olika tidpunkter fick information angående cytostatikans påverkan på fertiliteten och 

hur de upplevde detta. De kvinnor som fick information om fertilitetsbevaring vid samma 

tidpunkt som de diskuterade behandlingsval uppskattade tillfället och det gav dem tid för 

reflektion för beslut. Några kvinnor upplevde att det blev för mycket ny information på en 

gång, dessa hade haft ont om tid mellan diagnos och behandlingsstart. Det visar att 

information till kvinnorna gällande behandling och biverkning ska med fördel ges i ett tidigt 

skede för att ge tid för reflektion och beslutsfattande. Som Dahlberg och Segesten (2010) 

förklarar befinner den sjuka patienten sig i en sårbar situation. Därför är det viktigt med ett 

samtal mellan patient och sjuksköterska för att patienten ska finna kraft och se den nya 

informationen som värdefull. Garvelink et al., (2015) visade ytterligare hur kvinnor värderade 
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informationen som de fick om de olika behandlingarna och hur det påverkade deras framtida 

fertilitet. De var glada över de olika valen och kände hopp, lättnad och en mening med att 

leva. Kvinnornas positiva erfarenheter av god information från sjuksköterskan påvisar vikten 

av att eftersträva detta. Då föreliggande resultat visar att bristande information och tid medför 

ett ökat lidande för kvinnorna. Författarna till föreliggande studie menar att 

allmänsjuksköterskan bär ett egenansvar inom sin profession att se till sina egna brister och 

begränsningar gällande de kunskapskrav som patienten är i behov av. Vid avsaknad av 

kunskapen bör kontakt med arbetsledare tas för att informera angående utbildningsbehov. Det 

skapas en utveckling av kunskap som bidrar till en tryggare vård. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) redogör hur sjuksköterskan har ett ansvar att se till att patienten 

förstår den information som ges. Genom följsamhet och öppenhet för det patienten ger till 

uttryck för öppnas större möjligheter att patienten förstår situationen. Vidare blir det enklare 

för sjuksköterskan att uppmärksamma patientens uttalade- och outtalade frågor. Som 

resultatet i denna studie visar kände kvinnorna att det emotionella stödet från personalen var 

ej tillräckligt och tiden mellan diagnostillfället och behandlingens start upplevdes som för 

kort. Om personalen hade fört samtal med kvinnorna utifrån det öppna förhållningssätt som 

Dahlberg och Segesten nämner hade de kunnat uppleva ett bättre emotionellt stöd och därav 

finna informationen mer givande. Att tiden mellan diagnostillfället och behandlingens start är 

för kort går kanske inte alltid att ändra på, däremot kan vårdpersonalen här ta sig tid och 

lyssna in patienten vad hon har att säga om situationen. Ekebergh (2017) förklarar hur 

sjuksköterskan behöver ta sin förförståelse i beaktning vid samtal med patienter för att 

patientens upplevelser inte ska stängas ute. Vid förändringar i livet, såsom bröstcancer, är det 

viktigt att patienten får beskriva sin upplevelse av tillvaron så att sjuksköterskan kan använda 

sig av detta i den vårdande processen. Att medvetandegöra sin förförståelse är en process som 

alltid ska vara i utveckling hos sjuksköterskan för det öppna förhållningssättet. Detta görs 

genom att vara medveten om den egna påverkan på patienten och dennes verbala- och 

ickeverbala uttryck av upplevelsen. Kvinnorna i denna studiens resultat vilka ej hade en 

partner, upplevde att deras oro om fertilitet och framtida graviditet ignorerades av 

vårdpersonalen på grund av att de inte befann sig i ett förhållande. Det visar att personalen 

som bemötte kvinnorna inte hade tagit hänsyn till sin förförståelse utan låtit den styra det 

bemötande som gavs till kvinnorna. De missnöjen som kvinnorna beskriver ovan kan kopplas 

till ett vårdlidande. Arman (2015) beskriver hur ett vårdlidande kan växa fram i den auktoritet 

vårdpersonalen har gentemot patienten och det går inte att frånse det faktum att hälso- och 

sjukvården är uppbyggd på en maktstruktur med patienten nederst. Det är vårdpersonalen som 

besitter den kunskap patienten är i behov av och det kan obemärkt medföra en känsla av 

maktlöshet för patienten. Skulle vårdpersonalen ignorera patientens upplevelser och ej ta 

hänsyn till den förförståelse som Ekeberg beskrivit skapas ett onödigt lidande för patienten 

som redan befinner sig i en skör position. Det kan öka det livslidande som patienter med en 

svår sjukdom redan känner. Detta livslidandet är starkt kopplat till osäkerheten beträffande 

framtiden och avsaknad av mening med livet. Detta lidande poängterar Ellis et al., (2015) som 

oundvikligt vid tillstånd av en livshotande sjukdom. Likt kvinnornas upplevelser i denna 

studiens resultat drivs känslan av den okontrollerbara framtiden och förändringarna i 

vardagen. Lidandet var en blandning mellan både fysiskt och emotionellt lidande. För att 

vidareutveckla detta reflekterar författarna till föreliggande studie över resultatets beskrivna 

tidspress som kvinnorna upplevde. Det kan vara kopplat till deras lidande som påverkar 

upplevelsen av hela situationen. I och med att beskedet om bröstcancern är så pass 

omvälvande går det inte att förbereda sig på att ta beslut om behandling inom den oftast korta 

tidsramen. Osäkerheten om framtiden skapar en oro i sig som sedan intensifieras av den 
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bristande informationen om hur deras framtida fertilitet kan påverkas, det bildas en ond spiral 

av osäkerhet och oro. Författarna i föreliggande studie menar att sjuksköterskan behöver tidigt 

inringa kvinnans behov för att ge möjlighet att erhålla och ta in information samt fatta viktiga 

beslut under en så liten tidspress som möjligt. Förslagsvis att vid diagnostillfället ge ut ett 

informationsbrev till kvinnan gällande behandlingar och dess möjliga biverkningar. Brevet 

inkluderar plats för egna noteringar angående tankar om framtiden. Kvinnan bokas i god tid 

för ett samtal innan behandlingsstart för genomgång av funderingar och behandlingsbeslut. 

När sjuksköterskan själv upplever bristande expertis inom ämnet eller ej kan besvara kvinnans 

frågor bör sjuksköterskan ta hjälp av en mer sakkunnig kollega.  

 

Palmadottir (2010) klargör i sin studie att informationen som gavs till kvinnor med 

bröstcancer var avgörande för att de skulle känna mindre stress och oro i väntan på 

behandling. De hade en oklar framtid framöver och att erhålla information från professionell 

vårdpersonal värderades som lugnande. Något som kvinnorna i föreliggande resultat ej 

upplevt, informationen var för dem bristande och den kunde varit mer utvecklad. Goossens et 

al., (2015) förtydligar detta genom att betona hur de flesta deltagarna i deras studie upplevde 

att vårdpersonal lade främsta fokusen på behandling och överlevnad. Deltagarna klagade över 

för lite information av behandlingens biverkningar på fertiliteten. Författarna till denna 

studien betonar vidare att god information är av stor betydelse för minskad oro hos kvinnorna.  

 

Palmadottir (2010) förklarar vidare att den information som kvinnorna fann mest värdefull var 

den de fick från kvinnor vilka genomgått samma upplevelser. De hade själva blivit kontaktade 

eller kontaktat kvinnor med liknande erfarenhet. Författarna i föreliggande studie menar att 

detta vore ett bra tillvägagångssätt för att erbjuda stöd och information till utsatta kvinnor. Att 

låta kvinnorna samtala med personer i liknande situationer för att få deras aspekter på val av 

behandling kan ge en trygghet och minska den upplevda påfrestningen. Förvisso är det 

vårdpersonalen som innehar både medicinsk- och omvårdnadsmässig kunskap men de har inte 

erfarit företeelsen och kan därmed inte till fullo förstå den. För att stödja denna reflektion från 

författarna beskriver Goossens et al., (2015) hur kvinnor upplevde stödgrupper som ett stort 

stöd för att ta sig igenom sin cancersjukdom. Att träffa andra kvinnor som gått igenom 

liknande händelser skapade en känsla av trygghet för att kunna dela med sig av sina känslor, 

upplevelser och utbyta erfarenheter med varandra. 

 

Förslag till vidare forskning 

Efter genomförd studie har författarna förslag om förbättringar inom utforskat område. Det 

krävs mer forskning gällande sjuksköterskans agerande för att i tidigt skede uppmärksamma 

kvinnors oro och funderingar. De sjuksköterskor som arbetar inom cancervården ska få 

adekvat utbildning gällande behandlingsbiverkningar och hur de ger ut information på bästa 

sätt. Drabbade kvinnor bör upplysas gällande stödgrupper för att dela med sig och utbyta 

erfarenheter med andra kvinnor i samma situation. Utan vidare forskning och utbildning av 

vårdpersonal inom cancervården skapas onödigt lidande hos patienterna. Detta är något som 

vi blivande allmänsjuksköterskor vill vara med och minimera för att försöka öka deras 

livskvalité. 

 

Slutsatser 

Vårdvetenskapens etiska krav är att bidra till patientens hälsa och välbefinnande med en 

utgångspunkt i individen och med hänsyn tagen till den levda kroppen och dess sammanhang 
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(Dahlberg & Segesten, 2010). Yngre kvinnor som har drabbats av bröstcancer upplever att 

deras vardag förändras i och med de påfrestningar som behandlingen medför. Den förändrade 

fertiliteten orsakar ett lidande som bör uppmärksammas för att det lättare ska bearbeta och 

hantera sin förändrade livsstil. Den sänkta livskvaliteten återfanns hos alla kvinnor orsakat av 

olika aspekter. Gemensamt var en upplevelse av rädsla och oro över att behöva lämna sin 

familj och att sjukdomen skulle segra. För att erbjuda bästa vård för dessa kvinnor ska de 

erbjudas riklig och adekvat information angående behandling och dessa konsekvenser i god 

tid. Behov av eventuellt stöd angående framtida fertilitet och dess påverkningar kan 

förekomma. Därför måste vården och sjuksköterskan tidigt uppmärksamma kvinnans behov 

av stöd och information för att förebygga ett onödigt lidande och stärka livskvaliteten. 
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Databas/Datum Sökfras Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

Cinahl 

2018-04-14 

“breast cancer” 

experience* 

471 0 

Cinahl 

2018-04-16 

young womens experience of breast cancer 23 3 

PubMed 

2018-04-13 

“breast cancer”* 268 0 

PubMed 

2018-04-16 

"breast cancer" AND "young women" 25 3 

Cinahl 

2018-04-14 

“breast cancer” 

qualitative 

223 0 

Cinahl 

2018-04-16 

young women with breast cancer AND 

qualitative 

21 1 

PubMed 

2018-04-16 

(breast neoplasms) AND young women 

experience AND qualitative 

34 2 

Cinahl 

2018-04-14 

“breast cancer” 

“young women”* 

40 0 

Cinahl 

2018-04-16 

“breast cancer diagnosis” AND experience 

AND qualitative 

27 1 
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ARTIKELMATRIS 

Författare, år, 

land, tidskrift  

Titel Syfte Metod/Desi

gn 

Deltagare/ 

Urval 

Etiska 

överväganden 

Kvalite

tsgrans

kning 

Resultat 

Corney, R. H., & 

Swinglehurst, A. J. 

 

2014 

 

Storbritannien 

 

Psycho-Oncology 

Young 

childless 

women with 

breast cancer 

in the UK: a 

qualitative 

study of their 

fertility-

related 

experiences, 

options, and 

the 

information 

given by 

health 

professionals 

Att i detalj 

undersöka 

frågan om 

fertilitet hos 19 

unga kvinnor i 

första episoden 

bröstcancer i 

Storbritannien. 

 

Halvstruktu

rerade 

intervjuer. 

Analysmeto

den som 

användes 

var tematisk 

analys av 

Braun och 

Clarke 

 

19 unga 

kvinnor. 

Kvinnor som 

hade en första 

episod av 

bröstcancer 

sedan minst 

sex månader, 

under 45 år, 

var för 

närvarande 

barnlösa men 

ville ha barn i 

framtiden. 

Etiskt 

godkännande 

beviljades av 

National 

Research 

Ethics Service, 

Storbritannien. 

 

Hög De flesta kvinnor var 

oroliga över vad 

framtiden, inklusive 

fertilitet, graviditetens 

inverkan på återfall och 

barnets hälsa. 
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Corney, R., 

Puthussery, S., & 

Swinglehurst, J. 

  

2014 

 

Storbritannien 

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

The stressors 

and 

vulnerabilitie

s of young 

single 

childless 

women with 

breast cancer: 

A qualitative 

study. 

Studien 

fokuserar på 

stressorer och 

sårbarheter som 

unga 

singelbarnslösa 

kvinnor utsätts 

för, som 

diagnostiserades 

med 

bröstcancer. 

Djupgående

, 

halvstruktur

erade 

intervjuer 

genomförde

s. 

10 kvinnor. 

Åldrar vid 

diagnos 

varierade 

mellan 27 och 

41 år och deras 

åldrar vid 

intervjun 

varierade 

mellan 30 och 

44 år.  

Godkänd av 

National 

Research 

Ethics Service 

(NHS) 11 / LO 

/ 0867. 

Hög Att vara utan partner 

innebar bekymmer om 

att behöva få behandling 

utan att ha någon som 

stöd. Rädslan för 

avvisning av potentiella 

partners och känslor om 

att dyrbar tide gick 

förlorad vid diagnos och 

behandling. 

de Almeida, T. G., 

Comassetto, I., 

Cezar Alves, K. 

M., Pereira dos 

Santos, A. A., de 

Oliveira Silva, J. 

M., & Figueiredo 

Trezza, M. S. 

 

2015 

 

Brasilien 

 

Anna Nery School 

Journal of Nursing 

Experience of 

young 

women with 

breast cancer 

and 

Mastectomiz

ed. 

 

Att undersöka 

erfarenheten av 

unga kvinnor 

som 

diagnostiserats 

med bröstcancer 

och genomgått 

mastektomi.  

Kvalitativ 

studie med 

ett 

fenomenolo

giskt 

tillvägagång

ssätt, öppna 

intervjuer.  

Sju kvinnor 

mellan 18 och 

35 år.  

 

Godkänts av 

en 

forskningsetisk 

kommitté 

genomfördes 

öppna 

intervjuer 

 

Hög Tre teman presenterades; 

erfarenheten av att 

diagnostiseras med 

cancer; erfarenheten av 

att genomgå behandling 

på jakt efter ett 

botemedel mot cancer; 

och erfarenheten av att 

övervinna cancer. 
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Fisher, C., & 

O'Connor, M.  

 

2012  

 

Australien 

 

Cancer Nursing 

‘‘Motherhoo

d’’ in the 

Context of 

Living With 

Breast 

Cancer 

 

Att utforska 

vilken inverkan 

bröstcancer hade 

på unga 

kvinnors 

identiteter som 

“mödrar”.  

Kvalitativ 

studie med 

djupgående 

intervjuer. 

Åtta kvinnor 

som hade haft 

bröstcancer 

valdes genom 

frivilligt 

deltagande.  

Godkänd av 

Edith Cowan 

University 

Human 

Research 

Ethics 

Committee.  

Hög Fyra teman som 

återspeglar kvinnornas 

upplevelser 

identifierades; diagnos 

och avbrott, upprätthålla 

normaliteten, fortsatt 

mödrar-roll samt 

upplevelsen av 

överlevnad.  

Gorman, J. R., 

Usita, P. M., 

Madlensky, L., & 

Pierce, J. P. 

 

2011 

 

USA 

 

Cancer Nursing 

Young Breast 

Cancer 

Survivors: 

Their 

Perspectives 

on Treatment 

Decisions 

and Fertility 

Concerns 

Att utforska hur 

unga kvinnor tar 

beslut gällande 

cancerbehandlin

g samt 

fertilitetsproble

mens roll i den 

processen.  

Kvalitativ 

studie med 

djupgående 

semistruktur

erade 

telefoninter

vjuer.  

20 kvinnor 

med 

bröstcancer 

valdes med 

ändamålsenligt 

urval i åldrarna 

18-40.  

Godkänd av 

University of 

California San 

Diego and San 

Diego State 

University. 

Hög Fertiliteten var får 

många viktigt men 

besluten angående 

behandling valdes utefter 

oron för överlevnad. 

Oron över fertiliteten 

berodde på 

livsförhållanden och 

tidpunkten i förhållande 

till diagnosen. 

Strickland, J. T. 

 

2015 

 

Kanada 

 

Canadian 

Oncology Nursing 

Journal 

Young 

mothers’ 

engagement 

with the 

cancer care 

system 

Att utöka 

förståelsen av 

mödrars 

erfarenheter av 

cancer, särskilt 

de första två 

åren efter 

diagnosen. 

Kvalitativ 

studie som 

använt 

Grounded 

Theory.  

18 mödrar 

varav 16 hade 

bröstcancer 

och två hade 

icke-ovarie 

gynekologisk 

cancer, i 

åldrarna 27-45 

vid 

diagnostillfälle

t. 

Etiska 

godkännanden 

och assistans 

till rekrytering 

från 

cancervårdssys

temet i 

studieområdet 

erhölls. 

 

Hög Det största bekymret hos 

de unga mödrarna var 

hur cancer-situationen 

känslomässigt och 

psykiskt skulle påverka 

deras barn. De vill finnas 

till för sina barn och 

uppfostra dem. 
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Ives, A., Musiello, 

T., & Saunders, C.  

 

2012 

 

Australien 

 

Psycho-Oncology 

The 

experience of 

pregnancy 

and early 

motherhood 

in women 

diagnosed 

with 

gestational 

breast cancer  

Att utforska de 

psykosociala 

erfarenheterna 

av graviditet hos 

kvinnor 

diagnostiserade 

med bröstcancer 

under- eller kort 

efter 

graviditeten. 

Kvalitativ 

studie med 

semistruktur

erade 

intervjuer. 

15 kvinnor 

med 

bröstcancer 

identifierades 

från tidigare 

data. De var 

under 45 år vid 

diagnostillfälle

t. 

Etiskt 

godkännande 

från The 

University of 

Western 

Australia 

Human 

Research 

Ethics 

Committee och 

Confidentiality 

in Health 

Information 

Committee at 

the WA 

Department of 

Health. 

Hög Kvinnor med bröstcancer 

upplever svårigheter med 

att anpassa sig till 

bröstcancern. Kvinnor 

som fick en 

bröstcancerdiagnos hade 

höga nivåer av ångest 

och stress, vilket 

genomsyrade hela 

upplevelsen. 

Kirkman, M., 

Stern, C., Neil, S., 

Winship, I., Mann, 

G. B., Shanahan, 

K., & ... Fisher, J. 

W.  

 

2013 

 

Australien  

 

Health Care For 

Women 

International 

Fertility 

Management 

After Breast 

Cancer 

Diagnosis: A 

Qualitative 

Investigation 

of Women’s 

Experiences 

of and 

Recommenda

tions for 

Professional 

Care 

Att lära av 

kvinnors 

erfarenheter av 

cancervård i 

förhållande till 

deras fertilitet. 

För att förbättra 

den stödjande 

vården för dessa 

kvinnor.  

Kvalitativ 

studie med 

djupgående 

intervjuer. 

10 kvinnor 

med 

bröstcancer, 

åldrarna 18-45 

vid 

diagnostillfälle

t, minst ett år 

efter diagnos. 

Godkänd av 

Human 

Research 

Ethics 

Committee of 

the University 

of Melbourne. 

Medelh

ög  

Alla kvinnor värderade 

sitt moderskap och 

möjligheten att få bevara 

sin fertilitet. Det var för 

dem jobbigt att behöva ta 

snabba beslut gällande 

fertiliteten efter 

diagnosen samt ett 

bristande stöd gällande 

deras oro om framtida 

moderskap.  
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Lee, R., Wakefield, 

A., Foy, S., 

Howell, S., 

Wardley, A., & 

Armstrong, A. 

 

2011 

 

Storbritannien 

 

Psycho-Oncology  

Facilitating 

reproductive 

choices: the 

impact of 

health 

services on 

the 

experiences 

of young 

women with 

breast cancer 

Att undersöka 

kvinnors 

reaktioner om 

hur 

cancerbehandlin

g kan påverka 

fertiliteten och 

hur vården som 

erbjuds har 

påverkat deras 

förmåga att 

hantera detta 

effektivt 

En 

etnografisk 

forskningsd

esign med 

halvstruktur

erade 

intervjuer 

24 kvinnor 

yngre än 40 år 

vid tidpunkten 

för deras 

diagnos med 

bröstcancer. 

 

Etiskt 

godkännande 

beviljas av 

National 

Research 

Ethics Service, 

Storbritannien. 

 

Hög Många kvinnor kände att 

cancern, dess 

behandlingsmöjligheter 

och hälsovården i sig 

hade fråntagit dem 

valmöjligheten om 

graviditet. Många sa att 

de skulle välkomna en 

öppen och ärlig 

diskussion med en 

fertilitetsexpert för att 

maximera sina 

möjligheter. 

Rees, R.  

  

2017 

 

Storbritannien 

 

Health: An 

Interdisciplinary 

Journal for the 

Social Study of 

Health, Illness & 

Medicine  

‘Am I really 

gonna go 

sixty years 

without 

getting 

cancer 

again?’ 

Uncertainty 

and liminality 

in young 

women’s 

accounts of 

living with a 

history of 

breast cancer 

. 

Syftet var att 

förstå 

upplevelsen och 

innebörden av 

att vara en ung 

kvinna med en 

bröstcancerhisto

ria ur de unga 

kvinnornas 

perspektiv. 

Kvalitativ 

studie med 

halvstruktur

erade 

intervjuer 

25 kvinnor, 

under 45 år.  

Etiska 

överväganden 

godkändes av 

humanistiska 

och 

samhällsvetens

kapliga 

forskningsetisk

a kommittén 

vid University 

of Warwick. 

 

Medel 

hög 

De unga kvinnorna 

visade osäkerhet kring 

två områden; 

möjligheten till återfall 

och deras möjligheter 

som överlevande, 

fertilitet och framtiden. 

Konsekvenserna för 

resten av deras liv var 

ännu osäkra, och detta 

var något som kvinnorna 

beskrev att de behövde 

bearbeta. 
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EXEMPEL PÅ ANALYSGENOMFÖRANDE 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Mammor beskriver hur dem och deras barn behövde hitta 

nya vägar för att vara nära varandra och visa ömhet då 

kroppen är svagare på grund av sjukdomen och dess 

behandlingsbiverkningar. 

 

Hitta nya sätt att vara nära sina 

barn pga. svag kropp. 

Försvagad kropp Kroppsliga 

förändringar av 

behandling 

Behandlingarna begränsar också kvinnors val av att få barn 

genom dess effekter på fertilitet. / Fertiliteten blev plötsligt 

enormt viktig, så att majoriteten av kvinnorna, även de som 

hade bildat sina familjer eller som hade bestämt sig för att ha 

barn, blev ledsna för deras förlust. 

 

Behandlingar begränsar kvinnors 

fertilitets-möjligheter, fertiliteten 

upplevs då som mer viktig. 

Behandlingarna 

begränsar 

fertiliteten 

 

En förändrad fertilitet 

Kvinnorna upplevde en djup osäkerhet angående om deras 

behandling var framgångsrik eller ej. / Jobbigt för unga 

kvinnor att leva hela livet med rädsla för ett återfall. 

Osäkerhet om behandling 

fungerar och skapar rädsla för 

återfall senare i livet. 

Rädsla för återfall En rädsla över oviss 

framtid 

Att diagnostiseras med bröstcancer under en graviditet 

medför särskilt utmanande beslut. Ella hade uppnått en 

önskan att bli gravid före hon fick sin diagnos. Hon gjorde 

en abort hellre än att fördröja behandlingen eftersom hon 

ville vara kvar i livet och ta hand om sitt existerande barn 

istället för att lämna sin man ensam med två barn. 

 

Föredrar en abort istället för 

fördröjd behandling. Ville 

fortsätta leva med sitt 

existerande barn och man. 

Kvinnan 

prioriterar 

familjen 

Betydelsen av 

närståenderelationer 

Deltagarna talade om kvaliteten på vården som de fick och 

stöd från vårdpersonal. Medan majoriteten av kvinnorna 

indikerade att deras fysiska cancerbehandling var bra, tyckte 

många att den emotionella vården brast. Vårdpersonalens 

fokus var på att behandla cancern och få praktiska saker 

organiserade snarare än effekterna av diagnosen och 

behandlingen av kvinnan. 

Kvinnorna känner avsaknad av 

emotionellt stöd från 

vårdpersonalen. 

Bristande 

emotionellt stöd 

Vårdpersonalens 

inflytande 



 

 
 

 


