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Sammanfattning    
Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Varje dag insjuknar 
20 kvinnor (Nystrand, 2014). Vid bröstcancer uppstår tumörbildning genom en 
okontrollerad celldelning. Sjukdomen kan orsaka oro, ångest och lidande för dessa unga 
kvinnor då de befinner sig mitt i livet. För att vårdpersonal skall kunna bemöta 
kvinnorna på bästa sätt är det av stor vikt att de är införstådda i unga kvinnors 
upplevelser av att drabbas av sjukdomen. Syftet var att beskriva unga kvinnors 
erfarenheter och upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer. I litteraturstudien har 
forskning använts där kvinnorna är i åldern 18-50 år och drabbats av bröstcancer. 
Examensarbetet är en litteraturstudie enligt Axelssons (2008, s. 174) modell. Tio 
vetenskapliga artiklar har analyserats, med både kvalitativ och kvantitativ metod. 
Likheter och skillnader har sedan sammanställts och bildat ett nytt resultat. Kvinnornas 
upplevelser vid bröstcancer kunde sammanfattas i följande kategorier med tillhörande 
underkategorier: Hjälp och stöd, Hjälpparadoxen, Påverkan på familj och barn, 
Vårdpersonal och information; Kvinnlighet, sexualitet och moderskap, Fertilitet och 
graviditet, Kroppsuppfattning och sexualitet; Att konfronteras med tankar om döden; 
Känslor och uppfattningar, Diagnosbeskedet, Emotionell berg- och dalbana, Känsla av 
isolering, Positiva erfarenheter. I diskussionen behandlas både resultat och metod på ett 
kritiskt sätt. Resultatdiskussionen belyser kvinnornas svårigheter att ta emot hjälp, att 
prata om sjukdomen med sina barn men även problemet att acceptera sin kropp. Vidare 
diskuteras reflektioner kring döden samt varierade känslor av både positiv och negativ 
karaktär. I metoddiskussionen förs resonemang kring analysens kvalitet och resultatets 
överförbarhet till den kliniska verksamheten.  
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INLEDNING 
En 33-årig kvinna med man, två barn, fast anställning som ekonom och nyköpt villa 
sitter i ett väntrum för att snart träffa läkaren. Läkaren ska berätta för kvinnan att 
svaret från vävnadsprovet visade på tumörbildning i det vänstra bröstet. Läkaren 
kommer ge beskedet att kvinnan drabbats av bröstcancer. Om några minuter, när 
kvinnan lämnar sjukhuset, har hennes liv förändrats drastiskt. I framtiden kommer hon 
tillbringa mycket tid inom olika vårdinrättningar.  
 
Liknande situationer som den fiktiva berättelsen ovan drabbar många kvinnor varje år. 
Sjuksköterskan har ett stort och viktigt uppdrag att möta dessa kvinnor i den betydande 
förändring av livet som skett. I mötet kan sjuksköterskan vara en tillgång genom att ge 
stöd, svara på frågor, trösta, informera och samtala med kvinnorna. För att kunna göra 
det på ett kompetent och värdigt sätt är det av vikt att sjuksköterskor blir insatta i vad 
det kan innebära att som ung kvinna drabbas av bröstcancer. 
 
BAKGRUND 
Bakgrunden till litteraturöversikten presenteras under två teman, ett medicinskt samt ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Under dessa teman bearbetas sjukdomens förlopp, 
behandlingsstrategier, tidigare forskning samt sjukdomen sett ur ett vårdvetenskapligt 
paradigm.  
 

Bröstcancer – medicinskt perspektiv 
 
Cancer är en sjukdom som drabbar celler och dess gener (Bergh, Brandberg, Ernberg, 
Frisell, Fürst och Hall, 2007, s. 13). Orsak till uppkomsten av cancer är ett flertal 
mutationer i en cells gener vilket leder till en okontrollerad förökning av cellen 
(Holmér, 2013). Olika cancerformer utvecklas i olika hastighet och processen vid 
bröstcancer kan ta mer än 10 år (Bergh et al., 2007, s.17). 
 

 Uppkomst, diagnos och behandling 
Bröstcancer kan uppstå på flertalet ställen i bröstet, exempelvis i mjölkgångarna, 
bindväven eller bröstkörtlarna (Dahllöv, 2013). En av de främsta faktorerna som ökar 
risken för bröstcancer är nivåerna av de kvinnliga könshormonerna, då dessa kan ha en 
cancerframkallande effekt (Bergh et al., 2007, s.29). Vidare beskriver Bergh et al. 
(2007, s.29) att hormoner ökar bröstkörtelcellernas delningsförmåga vilket ökar risken 
för att mutationer skall uppstå. Ytterligare riskfaktorer är genetiska förhållanden, 
alkohol och hormonersättningsmedel (Bergh et al., ss.32-38).   
 
Diagnosticering av bröstcancer sker i tre steg. Dessa är klinisk bedömning, mammografi 
och biopsi (Bergh et al., 2007, s. 41). Den kliniska bedömningen innefattar observation 
av bröstets form och färg samt palpation i såväl sittande som liggande ställning. För att 
utesluta att tumörcellerna inte spridits till lymfkörtlar vid armhålan palperas även denna. 
Mammografi är en röntgenundersökning som kan leda till upptäckt av tumörvävnad. 
Vid misstanke om bröstcancer genomförs en biopsi, där ett vävnadsprov tas med hjälp 
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av en nål, som sedan analyseras för att kunna ställa diagnos (Bergh et al., 2007, ss. 43-
44).  
 
Kirurgi, strålning och läkemedel utgör grunden för behandling av bröstcancer. De olika 
behandlingsalternativen är ofta kombinerade, vanligtvis startas behandlingen med 
kirurgi eller cytostatika (Bergh et al., 2007, s. 55). Läkare från flera specialistområden 
samarbetar för att identifiera tumörens exakta position och hur den växer vilket 
resulterar i ett behandlingsupplägg. Vid en så kallad bröstbevarande kirurgi tas enbart 
den tumördrabbade delen av bröstet bort genom en operation. En ytterligare variant av 
kirurgi är mastektomi som innebär att hela bröstet avlägsnas. Kirurgi kan även 
genomföras i armhålan om detta område drabbats (Bergh et al., 2007, ss. 55-57). 
Strålbehandling syftar till att skada arvsmassan i cancercellerna för att successivt 
utplånas, detta genom joniserande strålning (Moegelin, 2013). Moegelin (2013) menar 
att strålning är en lokal behandlingsform där en särskild teknisk utrustning strålar det 
berörda området. Behandlingen utförs under en period på cirka fem veckor, fem dagar i 
veckan (Bergh, 2007, s. 68).  
 
Cytostatika är en läkemedelsgrupp som används vid cancerbehandling. Effekten är att 
förhindra metastasering genom att eliminera mikrometastaser (Bergh et al., 2007, s.72). 
Metastasering innebär att dottertumörer utvecklas. Celler från huvudtumören förflyttas 
med blodet eller lymfvätskan till mindre blodkärl där de fastnar och utvecklas om 
miljön är gynnsam (Edqvist, 2012). Cytostatika kan ges som tilläggsbehandling till 
kirurgi och strålning (Bergh et al., 2007, s.72). Vid endast behandling med cytostatika 
elimineras tumören genom att cancercellerna dödas (Dahllöv, 2013). Även 
hormonbehandling förekommer som tilläggsbehandling (Bergh et al., 2007, s. 76). Det 
innebär att de cancerformer som har progesteron- eller östrogenreceptorer är mottagliga 
för denna behandling. Denna typ av behandling fungerar genom att blockera 
östrogenreceptorerna på cancercellerna och därmed förhindra tillväxten av cellerna. 
Hormonbehandling kan även verka genom att hämma enzymet som krävs för att bilda 
östrogen, vilket minskar nivåerna av ämnet och därmed även celldelningen (Edqvist, 
2012). Vid aggressiv bröstcancer kan antikroppen trastuzumab vara en aktuell 
behandlingsform. Antikroppen verkar genom att inaktivera genen HER-2/neu vilken 
normalt ökar cellernas delningshastighet vid denna form av bröstcancer (Bergh et al., 
2007, s. 78). 
 

Biverkningar relaterade till behandlingsprogram 
Det finns otaliga biverkningar kopplade till alla former av cancerbehandling. Efter 
kirurgisk åtgärd kan kvinnor drabbas av lymfödem vilket är en ansamling av lymfvätska 
i armen på den sida som opererats (Dahllöv, 2013). Symtom för detta är bland annat 
spänningar, värk, domningar samt ökad risk för infektioner i det drabbade området 
(Johansson, 2012). Biverkningar vid strålning inkluderar sena komplikationer så som 
kärlskador, som kan resultera i hjärtproblem, samt lungcancer. Utöver sena 
komplikationer kan strålning även ge akuta biverkningar så som rodnad och ömhet i det 
berörda området (Bergh et al., 2007, ss. 69-70). Cytostatika kan orsaka håravfall och 
utebliven menstruation samt en påverkan på benmärgen, vilket resulterar i försvagat 
immunförsvar, transport av syre samt koagulationspåverkan (Bergh et al., 2007, s.74). 
Cytostatika har en negativ verkan på kvinnans förmåga att bli gravid. Fertiliteten 
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påverkas dels genom att folliklarna i äggstockarna angrips vilket orsakar minskad 
ägglossning. Även en förekomst av fibrosutveckling uppstår i folliklarna vilket ger 
svårigheter att bli gravid (Camp-Sorrell, 2009, s.253). Vid hormonbehandling kan 
särskilt yngre patienter drabbas av påverkad äggstocksfunktion samt klimakteriesymtom 
(Bergh et al., 2007, s. 77). Vissa hormonläkemedel kan orsaka blodproppsbildning i 
lungorna och ökad risk för livmodercancer medan andra kan påverka skelettet och öka 
risken för benbrott (Bergh et al., 2007, s.77). 
 

Tidigare forskning och medicinsk prognos 
Tidigare forskning har visat att yngre kvinnor drabbas av aggressivare former av 
bröstcancer än äldre kvinnor (Curigliano, Rigo, Colleoni, de Braud, Nolè, Formica, 
Orlando, Cinieri, Torrisi, Cardillo, Peruzzotti, Medici, Ardito, Minchella och 
Goldhirsch, 2004, s. 126). Curigliano et al. (2004, s.129) menar även att yngre kvinnor 
kan vara särskilt utsatta vad gäller sociala, sexuella och psykologiska problem. Dessa 
problem kan påverka familj, arbete, sexualitet samt graviditet och författarna anser att 
det är av vikt att diskutera dessa frågor för att underlätta samt minska ångest för 
kvinnorna (Curigliano, 2004, s. 129). 
 
Enligt Socialstyrelsens rapport (Cancer Incidence in Sweden 2011, s.23) är 30,3 procent 
av alla cancerformer där kvinnor drabbats bröstcancer. Socialstyrelsen (Bröstcancer, 
screening med mammografi, 2013) redovisar att mammografiundersökningar minskar 
mortaliteten vid bröstcancer med 16 till 25 procent. Landstingen erbjuder idag alla 
kvinnor mellan 40 och 74 år mammografiundersökning med 18 till 24 månaders 
mellanrum (Wallskär, 2012). Enligt Socialstyrelsen (Värdet av populationsbaserad 
screening för bröstcancer – hälsoekonomisk analys, 2013, s.4) kan mammografi bidra 
till tidig upptäckt av tumör innan symtom uppträder. I Socialstyrelsen och 
Cancerfondens sammanställning av statistik kring sjukdomen (Cancer i siffror 2013, 
2013, s. 20) dog 1405 kvinnor i bröstcancer år 2011. Ytterligare statistik i 
sammanställningen visar att överlevnaden efter fem år är 90 procent hos de drabbade 
kvinnorna.  
 

Vårdvetenskapliga utgångspunkter 
 

Livsvärld 
Forskning framhåller att bröstcancerdrabbade yngre kvinnor har en generellt högre 
psykisk stressnivå än äldre kvinnor med samma diagnos. Anledningar till detta kan vara 
att de har familj, ett arbete och att de befinner sig mitt i livet. På så sätt kan 
bröstcancerdiagnosen påverka deras vardag avsevärt (Bergh et al., 2007, s. 85). 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) menar med stöd i E. Husserl att livsvärld är en 
personlig och unik värld så som den upplevs av varje enskild individ. Livsvärlden utgör 
en hållning utifrån vilken en person förhåller sig till sig själv, andra människor samt 
omgivningen. Enligt Bergh et. al. (2007, s. 53) kan en bröstcancerdiagnos innebära ett 
hot mot en kvinnas olika personliga och sociala roller inom olika områden såsom 
arbetslivet, familjelivet och det sociala livet. Livsvärlden delas med andra människor 
och det är genom livsvärlden som lidande, sjukdom, välbefinnande och hälsa visar sig 
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(Dahlberg & Segesten, 2010, s.128). Det är även med hjälp av livsvärlden som 
människan upplever kroppen som betydelsefull, det är i livsvärlden som den subjektiva 
kroppen existerar (Murray, 2012, ss. 289-290).  

 
Subjektiv kropp 
Enligt Wiklund (2003, s.49) är den subjektiva kroppen en plats för människans identitet 
och genom den subjektiva kroppen upplever människan sitt liv. McCormick (2010, 
s.70) anser att den subjektiva kroppen är kopplingen mellan självet och världen, 
kroppen bär självet in i världen och världen tas genom kroppen in i självet. Wiklund 
menar att när en kropp förändras till följd av en skada eller sjukdom förändras även en 
människas bild av sig själv, sin kropp och möjlighet att leva sitt liv så som tidigare. 
Madjar och Walton (1999, s.4) framhåller den levda kroppen som en organism som är 
mer än endast en fysisk enhet. De menar även att kroppen minns tidigare upplevda 
erfarenheter så som lukt, smärta och sjukdom. Almås och Sørensen (2001, s.280) menar 
att mastektomi kan ge en skrämmande och alltför närgången känsla av sjukdomen. De 
menar även att kvinnor som genomgått en bröstbevarande operation kan uppleva 
kroppen annorlunda, de kan skjuta ämnet ifrån sig och inte vilja prata om de 
smärtsamma känslorna. Carlsson (2007, s.180) framhåller att kirurgiska ingrepp vid 
bröstcancer leder till en förändrad självbild och yngre kvinnor påverkas mer negativt än 
äldre av detta.   

Lidande  
Eriksson (1994, s.30 och 63) hävdar att lidandet innebär en kamp mellan gott och ont, 
och att lidandet kan göra en människa medveten om att hälsan har en betydelse. Arman 
och Rehnsfeldt (2006, s. 63) redogör för lidandet som personligt och påverkas av både 
inre och yttre faktorer. Lidande gör det svårt för patienter att behålla kontrollen över sin 
situation (Flaming, 1995, s. 1122). Arman (2003, s.16-17) anser att lidandet är ett 
mångfacetterat tillstånd där den lidande kan bli utesluten från omvärlden. För de flesta 
kvinnor som får diagnosen bröstcancer leder sjukdomen till ett inre kaos, vilket kan 
kvarstå i olika lång tidsperiod (Bergh, 2007, s. 49). Arman (2003, s. 1) beskriver att 
människan drabbas av ett lidande som kan omfatta hela livet i samband med diagnosen. 
Enligt Arman (2003, s. 51) börjar lidandet för en kvinna som drabbats av bröstcancer då 
hon förstår att livet är ändligt. Vidare menar Arman att någon gång efter 
diagnosbeskedet inser kvinnan att döden är det stora hotet och skymmer därmed livet.  
 

Sjuksköterskans perspektiv 
Enligt Almås och Sørensen (2001, s. 276) är det psykiska stödet en central del i 
omvårdnadsprocessen hos personer med bröstcancer. De poängterar särskilt en hållning 
som innebär att vara uppmärksam på dessa kvinnor då de anser sig ”friska” i jämförelse 
med medpatienter. Detta eftersom de inte har en utsida som visar att de är sjuka och kan 
därmed undvika att ta kontakt med vårdpersonalen, då de är rädda för att vara till 
besvär. Sjuksköterskan kan möta patienter med bröstcancer som enligt Almås (2001, 
s.280) kan uppvisa två skilda reaktioner, tillbakadragenhet från livet, medan andra 
möter sjukdomen och livet så som de är.  
 



 5 

Att få information om sin sjukdom vid rätt tillfälle och i rätt mängd anses viktigt enligt 
personer som drabbats av cancer samt att informationen ges av erfaren 
sjukvårdspersonal (Carlsson, s.126). För att en patients lidande skall lindras behöver 
patienten känna sig bekräftad, respekterad och förstådd (Eriksson, 1994, ss. 96-97). 
Vidare menar Eriksson att sjuksköterskan kan uppnå detta genom att trösta, bara finnas 
där eller samtala med patienten. För att stärka individens hälsoprocesser bör 
sjuksköterskan utgå från patienten i dennes livssammanhang (Dahlberg och Segesten, 
2010, s. 127).  
 
PROBLEMFORMULERING 
I Sverige får 57 000 personer cancer varje år. Den vanligaste cancersjukdomen hos 
kvinnor är bröstcancer där mer än 8000 kvinnor drabbas varje år (Nystrand, 2014). 
Många av dessa är unga kvinnor mitt i livet. De kan ha partner, barn, arbete och/eller på 
något annat sätt leva ett aktivt liv. Att drabbas av bröstcancer i denna del av livet kan 
därför få många komplexa och allvarliga konsekvenser. Det kan till exempel innebära 
att relationen mellan den drabbade och partnern utsätts för stora prövningar som kan 
vara påfrestande för de båda. Om barn finns med i bilden riskerar även de att påverkas 
negativt av den förändrade familjesituationen. Sjukdomen kan även leda till att den 
drabbade inte kan utföra sitt arbete vilket kan innebära en personlig men även en 
ekonomisk förlust. Behandling av bröstcancer kan även orsaka nedsatt fertilitet, detta 
innebär ytterligare oro och lidande hos den drabbade med närstående. Besked om 
diagnos och behandling kan ge upphov till många frågor, ångest och tankar kring döden 
och framtiden. För att sjuksköterskan skall kunna bemöta samt minska lidandet hos 
kvinnorna är det av stor vikt att känna till deras upplevelse av att ha drabbats av 
sjukdomen. Att som sjuksköterska ha en förståelse för deras situation och kunna möta 
och stödja patienterna kan bidra till att kvinnorna upplever hälsa trots sjukdom. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer. 
 
METOD 
Examensarbetet är en litteraturstudie där resultatet är baserat på vetenskapliga artiklar. 
Sökhistorik och artikelöversikt presenteras även i två bilagor (Bilaga 1 och 2).   
 

Data 
Friberg (2006, s. 87) beskriver litteraturöversikt som en metod för att kartlägga 
kunskapssituationen inom ett visst område. Utgångspunkten kan vara studier med både 
kvantitativ och kvalitativ metodologi. En litteraturöversikt kan enligt Friberg ge 
kunskap för att utveckla vårdarbetet inom olika områden, men det kan även visa 
kunskapsfält som inte beforskats tillräckligt. Axelsson (2008, s. 174) beskriver samma 
metod men använder termen litteraturstudie. Vidare menar hon att antalet vetenskapliga 
artiklar med inriktning mot vård och omvårdnad är stort, därför krävs 
sammanställningar av den forskning som finns inom det aktuella området. Axelsson 
(2008, s. 174) tar även upp att studenter kan dra nytta av att genomföra en 
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litteraturstudie på flera sätt. Studenten lär sig att söka ny kunskap, att värdera och även 
sammanställa den som kan vara av gagn för att utvecklas professionellt.  Enligt ICN:s 
etiska kod (2006, s. 5) skall sjuksköterskan aktivt bidra till att utveckla kunskapen kring 
omvårdnad genom att tillämpa evidensbaserad forskning. 
 
Examensarbetet är en litteraturstudie då målsättningen är att få en överblick av 
forsknings- och kunskapsläget kring det valda ämnet. Det ger en bred kunskap som är 
angelägen för det kommande yrket som sjuksköterskor. Lärdom kring 
informationssökning är värdefullt för att kunna utvecklas inom det framtida arbetslivet. 
Enligt ICN:s etiska kod (2006, s.5) skall sjuksköterskor kunna utveckla omvårdnaden 
genom att kunna identifiera aktuell och relevant forskning som kan bidra till framsteg 
vid ett specifikt vårdproblem. Därför var det lämpligt att välja litteraturstudie som 
metod för examensarbetet. 
 

Datainsamling 
För att finna data för litteraturstudien gjordes litteratursökningar i databaserna Cinahl 
och PubMed. Axelsson (2008, s. 177) beskriver en generell sökning som en 
pilotsökning vilken kan ge en uppfattning om det finns tillräckligt med relevant data för 
studiens ändamål. Datainsamlingen startades med en pilotsökning, ”breast cancer” och 
”young women”, vilken gav ett högt antal artiklar.  Utifrån vissa av de artiklarna 
identifierades sökord som ansågs relevanta för litteraturstudiens inriktning (Bilaga 1). 
De aktuella sökorden kombinerades i olika sammanställningar för att avgränsa resultatet 
av sökningen. För att göra sökningen mer specifik användes inklusionskriterier så som 
ålderspannet 18 till 50 år.  Även funktionen för ”peer reviewed” i de olika databaserna 
utnyttjades. Då sökningen avgränsats tillräckligt gjordes en första genomläsning av de 
artiklar som bedömdes som passande. Av de 22 artiklar som granskats valdes 10 av 
dessa ut för att analyseras och användas för resultatdelen. För mer specifik beskrivning 
över sökprocessens urval se bilaga (Bilaga 1). Sandelowski (2008, s. 105) beskriver 
skillnaden mellan en systematisk och en osystematisk litteraturstudie. Hon menar att en 
systematisk studie utgår från ett bestämt protokoll medan en osystematisk studie inte 
gör det. Därmed kan det aktuella examensarbetets datainsamling ses som osystematisk. 
 

Dataanalys 
De utvalda artiklarna granskades enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) mallar för 
granskning av kvaliteten i kvalitativa och kvantitativa studier. De vetenskapliga artiklar 
som inkluderades analyserades enligt Axelssons (2008, s. 174) modell för 
litteraturstudier. Dessa strukturerades i tabeller för att få en helhetsbild (Bilaga 2). 
Enligt Axelsson (2008, s. 181) är det grundläggande syftet med analysmodellen att gå 
från helhet till delar för att sedan skapa en ny helhet. Axelsson beskriver metoden som 
att inledningsvis urskiljs kategorier och subkategorier i de funna artiklarna, därefter 
struktureras detta innehåll för att sedan sammanställas och slutligen presenteras som ett 
nytt resultat.  
 
Innehåll som svarade mot syftet och som skulle kunna tänkas utgöra stoff för kategorier 
i resultatet identifierades och markerades med hjälp av färgpennor. Dessa avsnitt 
organiserades till olika områden eller ämnen. Denna process gav en överblick över 
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fördelningen av de olika artiklarnas resultat. Artiklarna lästes ett flertal gånger. För att 
få en uppfattning kring omfattningen av varje kategori gjordes en sammanställning där 
resultatet från alla artiklar sammanfattades under respektive område. Utifrån denna 
översikt kunde sedan vissa kategorier slås samman, irrelevant fakta uteslutas samt 
likheter och skillnader upptäckas som på så sätt lade grunden för resultatet.  
 
RESULTAT 
Resultatet presenteras med hjälp av följande kategorier; Hjälp och stöd, Kvinnlighet, 
sexualitet och moderskap, samt Emotionella och existentiella utmaningar. Tillhörande 
subkategorier presenteras under respektive kategori. 
 

  

 

 
Figur 1. Översikt för resultatets kategorier och subkategorier 
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Hjälp och stöd 
Under denna kategori presenteras kvinnornas uppfattningar kring att ta emot hjälp, hur 
familj och barn påverkades samt behovet av stöd och information från vårdpersonal. 
 

Balansen mellan behovet av hjälp och strävan att leva normalt 
Enligt Coyne, Wollin och Creedy (2012, s.127) uppgav 14 kvinnor som intervjuats i 
studien att familjen gav dem praktiskt stöd med vardagssysslor. Men många av 
kvinnorna upplevde det svårt att avsäga sig ansvaret för dessa uppgifter. De uppgav att 
detta blottade deras sårbarhet och vissa uppfattade hjälpen som att rollen som sjuk 
förstärktes. Vidare beskrev kvinnorna att hjälp från sin omgivning ibland kunde 
upplevas som att kvinnan var oförmögen att ta hand om sin familj. Små gåvor var ofta 
uppskattat men om kvinnan upplevde att stödet behövdes för att upprätthålla 
familjelivet kunde det ha en negativ påverkan på kvinnan. Deltagarna reflekterade även 
över hur vissa i familjen och av vännerna inte gav ett bra stöd. Flera kvinnor i studien 
uppgav att vissa av deras vänner inte gav det stöd som de behövde, utan familjen 
fungerade som en skyddande barriär genom att till exempel filtrera bort telefonsamtal 
från dessa (Coyne, Wollin och Creedy 2012, s. 127). I Coyne och Borbasis (2009, s.11) 
intervjustudie ansåg också ett flertal kvinnor att det var svårt att acceptera den hjälp som 
de nu behövde.  
 
I flera av de inkluderade studierna uppgav kvinnorna att deras omsorg över barnens 
situation och välmående blev av högsta prioritet. Enligt Coyne och Borbasi (2009, s.9) 
framhävde kvinnorna att barnens behov skulle tillgodoses i varje del av 
sjukdomsprocessen. Kvinnorna ville även göra situationen så normal som möjligt för 
familjen under behandlingsperioden. De försökte räkna ut vad varje familjemedlem 
behövde för stöd samtidigt som de försökte ta hand om sig själva. Vidare beskrev de att 
det var svårt att anpassa sig till sjukdomen då de samtidigt skulle hjälpa familjen att 
hantera situationen (Coyne och Borbasi 2009, s.10). I flera studier (Coyne och Borbasi, 
2006, s. 163; Fischer och O’Connor, 2012, s. 160) hade kvinnorna en vilja att 
upprätthålla det normala livet för barnens skull, men även för att begränsa sjukdomens 
påverkan på sitt eget och familjens liv. Då Fischer och O’Connor (2012, s.160) 
intervjuat kvinnor med minderåriga barn framkom att även om kvinnorna var svårt 
sjuka gav detta en känsla av kontinuitet i livet och att kvinnorna kunde fortsätta att vara 
mamma trots sjukdomen.   
 
Enligt en studie baserad på intervjuer av Coyne och Borbasi (2006, ss. 162-163) uppgav 
kvinnorna att samtidigt som de ville vara öppna och ärliga mot sina barn vad gäller 
sjukdomen, ville de även skydda dem från det känslomässiga trauma som diagnosen kan 
orsaka. Mödrarna hade uppmuntrat sina barn att öppet diskutera vad sjukdomen innebar, 
men trots det fanns oron för deras känslomässiga behov samt hur de skulle hjälpa 
barnen genom sjukdomsprocessen. Även i studien av Fischer och O’Connor (2012, s. 
161) belyser kvinnorna vikten av att prata med sina barn kring sjukdomen, dock ansåg 
de att det inte fanns tillräckligt med information om hur barnen kunde reagera. En studie 
skiljer sig från ovanstående i ämnet. Enligt Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004, s. 
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153) som intervjuat 185 kvinnor framkom det att vissa av kvinnorna bestämde sig för 
att inte berätta något om sjukdomen för sina barn.  
 
De allra flesta kvinnorna uppgav att familj och vänner utgjorde det största stödet för 
dem (Bloom, Stewart, Chang och Banks, 2004, s. 153). Även Coyne, Wollin och 
Creedy (2012, s. 126) tar upp familjens stöd för kvinnan, dels ett praktiskt stöd men 
även ett känslomässigt skydd under behandlingen. Flera kvinnor i studien beskrev hur 
familjen delade upp stödet i olika roller, där familjemedlemmarna stöttade på varierande 
sätt. Det kunde visa sig genom att distrahera, prata, göra roliga aktiviteter innan 
behandlingen och att finnas där under de långa resorna till och från sjukhuset. 
Kvinnorna i Coyne, Wollin och Creedys (2012, s.127) studie talade även om att de inte 
ville belasta sin familj med sin egen stress kring sjukdomen. Enligt två studier (Coyne, 
Wollin och Creedy, 2012, s. 127; Coyne och Borbasi, 2006, s.163) upplevde kvinnan 
oro över sin partners mående samt behov av stöd. 
 

Vårdpersonal som stöd 
En specialistsjuksköterska inom bröstcancer utgjorde ett bra stöd för de 
bröstcancerdrabbade kvinnorna, dock hade inte alla tillgång till detta (Coyne och 
Borbasi, 2006, s.162). Kvinnorna tog upp att sjuksköterskan varit ett stöd genom att 
försöka hjälpa dem att förstå den information som gavs, men de ansåg att det trots detta 
var svårt (Coyne och Borbasi, 2009, s. 9). De uppgav även att tydlig information 
behövdes då de hade svårigheter att fokusera samt att komma ihåg vad de hade fått 
kännedom om. Enligt studien av Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004, s.153) 
uppgav näst intill alla kvinnor att det fanns ett behov av utbildning kring 
bröstcancerbehandling samt möjlighet till en andra utlåtande.   
 
I en studie där endast singelkvinnor intervjuats framkom att kvinnorna upplevde 
cancerbehandlingen i sig som bra, dock saknade de det emotionella stödet från 
vårdpersonalen. Vårdpersonalen fokuserade på behandlingen och att lösa praktiska 
problem, snarare än att möta känslorna hos kvinnorna efter diagnos och behandling. 
Kvinnorna upplevde ett bra stöd från cancerorganisationer men kände även där att 
uppmärksamheten riktades mot kvinnor som hade en partner och familj (Corney, 
Puthussery och Swinglehurst, 2014, s.20).  
 

Kvinnlighet, sexualitet och moderskap  
I följande kategori skildras kvinnornas erfarenheter kring fertilitet och graviditet under 
sjukdomsprocessen. Även uppfattningar kring kroppen och sexualitet presenteras. 
 

Fertilitet och graviditet 
Enligt Connell, Patterson och Newman (2006, s. 101) som intervjuat 35 kvinnor 
uttryckte vissa av deltagarna att de upplevde oro över fertilitetsproblem. Vissa menade 
att oron var ihållande, medan andra deltagares perspektiv på ämnet hade förändrats 
under studiens gång. Förändringarna kunde innebära att de hade ångrat att de inte 
genomgått fertilitetsbevarande åtgärder tidigare under behandlingen. Enligt en studie 
med endast singelkvinnor upplevde deltagarna att fertilitetsproblem generellt var 
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lågprioriterat av sjuksköterskor som träffade dessa kvinnor (Corney, Puthussery och 
Swinglehurst, 2014, s. 20). Singelkvinnorna upplevde att medicinsk personal ansåg att 
processen att bli gravid på konstgjord väg inte var aktuell för kvinnor utan partner. De 
upplevde också att det var svårt att gå till fertilitetskliniker utan partner då det 
framförallt var unga par som besökte kliniken (Corney, Puthussery och Swinglehurst, 
2014, s. 20).  
 
I en studie av Connell, Patterson och Newman (2006, s. 101) var de flesta som blev 
gravida under studiens gång lyckliga, dock var vissa osäkra och funderade på att avsluta 
graviditeten. De var då oroliga över att återinsjukna samt oro över sjukdomens 
dödlighet. De uttryckte även att de kände sig själviska om de ville skaffa barn då 
kvinnornas liv kunde bli kortare till följd av sjukdomen (Connell, Patterson och 
Newman, 2006, s. 101). Även i Shaha och Bauers (2009, s. 250) studie där man 
analyserat personliga texter som skrivits av bröstcancerdrabbade kvinnor, uppgav dessa 
att de kände oro över att skaffa fler barn då det kunde leda till att ännu ett barn blev 
lämnat om de skulle dö. Alla deltagare i en ytterligare studie som blev gravida var rädda 
för att graviditeten kunde orsaka eller påskynda ytterligare cancer även om medicinsk 
personal uppgav annat (Connell, Patterson och Newman, 2006, s. 103). Deltagarna var 
även oroliga över svårigheterna att upptäcka eventuella förändringar i brösten under 
graviditeten. Trots ovanstående innebar graviditeten positiva känslor som gav kvinnorna 
ett nytt fokus samt något att se fram emot (Connell, Patterson och Newman, 2006, 
s.103). Deltagarna i studien ville inte använda hormonbaserade preventivmedel oavsett 
vad medicinsk personal menade. Säkra och pålitliga preventivmedel var en viktig fråga 
för vissa deltagare då de inte ville ha fler barn eller inte ville att deras partner skulle 
behöva genomgå sterilisering. Detta var viktigt med tanke på att de själva kunde dö 
(Connell, Patterson och Newman, 2006, ss.101-102). 
 

Kroppsuppfattning och sexualitet 
Hälften av kvinnorna i en kvantitativ studie hade minst ett problem vad gäller 
kroppsuppfattning under stor del av tiden under behandlingen (Fobair, Stewart, Chang, 
D’Onofrio, Banks och Bloom, 2006, s. 586). Av de kvinnor som hade partner hade cirka 
hälften problem med kroppsuppfattningen, såsom skam över sin kropp, oro över att vara 
attraktiv eller en känsla av att vara mindre feminin. Av de kvinnor som var singlar var 
det större risk att de skämdes över sin kropp samt att vara orolig över att vara attraktiv. 
Vad gäller upplevelsen av femininiteten är det ungefär samma resultat för singlar och 
kvinnor i förhållanden (Fobair et al., 2006, s. 588). Enligt en studie av Coyne och 
Borbasi (2009, s. 10) upplevde de yngsta kvinnorna mastektomiärret som en attack på 
deras femininitet. I en ytterligare studie av Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004, s. 
154) uppgav 46 %  (n= 185) att de skämdes över sin kropp.   
 
Det finns en koppling mellan kroppsuppfattning och sexuella problem efter att ha 
beaktat vissa faktorer. Dessa faktorer kan vara hur långt gången sjukdomen är, vilken 
typ av behandling kvinnan fått samt fysiska och psykosociala omständigheter (Fobair et 
al., 2006, s. 588). Resultatet visade att 67 % (n=549) av kvinnorna var sexuellt aktiva 
och av dessa rapporterade ungefär hälften (52 %) att de hade problem med den sexuella 
funktionen. Problemen kunde visa sig genom exempelvis svårigheter vad gäller sexuellt 
intresse, upphetsning, njutning och orgasm (Fobair et al, 2006, s.586). I en studie av 



 11 

Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004, ss. 154) belyste även de kvinnor som 
diskuterade sitt sexuella liv att de antingen hade minskad sexuell lust eller var vaginalt 
torra. Här visade det sig att 69 % (n=185) av kvinnorna med partner var sexuellt aktiva, 
men många av dessa rapporterade samma sexuella problem som ovan. Enligt resultatet i 
Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz och Wijsens (2012, s. 1998) enkätstudie beskrev 
kvinnor som drabbats av bröstcancer mer sexuell stress än tidigare, de var mindre nöjda 
med sitt sexliv och hade mer skuldkänslor angående sitt sexuella beteende. Diagnosen 
och behandlingen av bröstcancer ökar stressen angående kvinnans eget sexliv och 
minskar sexuell tillfredsställelse (Kedde et al., 2012, s. 1999). 
 

Emotionella och existentiella utmaningar 
Kategorin inkluderar varierade upplevelser av känslolivet under hela 
sjukdomsprocessen, allt från det omtumlande diagnosbeskedet till positiva erfarenheter i 
efterförloppet av behandlingen. 
 

Diagnosbeskedet  
I tre av de inkluderade studierna uppgav kvinnorna att diagnosen upplevdes som en 
chock (Coyne och Borbasi, 2009, ss.9; Coyne och Borbasi, 2006, s. 160; Fischer och 
O´Connor, 2012, s. 160). Vidare beskrev kvinnorna att de upplevde en känsla av att 
förlora kontrollen (Coyne och Borbasi, 2009, s. 9; Fischer och O´Connor, 2012, s. 160). 
I studien av Fischer och O´Connor (2012, ss. 160) uppgav kvinnorna känslor av misstro, 
ilska, rädsla, depression, förnekelse, förvirring och bedövning samt att diagnosen kom 
helt oväntat. Även i artikeln av Coyne och Borbasi (2009, s. 9) uppgavs misstro som en 
av de känslor kvinnorna upplevt i samband med diagnosen. Kvinnorna menade även att 
oro var ett tillstånd de erfor och att de ställde sig frågan ”varför jag?”(Coyne och 
Borbasi, 2009, s. 9). 
 
Emotionell berg- och dalbana  
I två studier berättar kvinnorna att de upplevt behandlingsperioden som en emotionell 
berg- och dalbana (Coyne och Borbasi, 2009, s. 10; Coyne och Borbasi, 2006, s. 161). 
Kvinnorna kände att de var för unga för att drabbas av cancer. Tankar kring sin 
femininitet uppkom och även oro orsakades på grund av den skrämmande verkligheten. 
Kvinnorna våndades över hur cancern påverkar deras liv (Coyne och Borbasi, 2006, s. 
161). I en studie av Shaha och Bauer (2009, s. 250) upplevde kvinnorna sig generellt 
mer ledsna än någonsin tidigare. Effekterna av cytostatikabehandlingen var helt 
oväntade och skrämmande enligt de drabbade kvinnorna (Coyne och Borbasi, 2009, s. 
10). I en av de granskade artiklarna uppgav kvinnorna att de inte visste hur de skulle 
känna (Fischer och O´Connor, 2012, s. 161).  
 
Känsla av isolering  
Vissa av kvinnorna upplevde att de inte längre sågs som mödrar utan snarare som 
”bröstcancerpatienter” av vänner och bekanta då deras utseende förändrats. Detta ledde 
till en känsla av förvirring och isolering. De uppgav även att de medvetet eller 
omedvetet isolerade sig från vänner och bekanta då de inte fick stöd för de känslor som 
uppkom (Fischer och O´Connor, 2012, s. 161). I Shaha och Bauers (2009, s. 251) studie 
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gav diagnosen en upplevelse av en klyfta mellan kvinnan och hennes omgivning. 
Deltagarna i studien av Coyne och Borbasi (2009, s. 10) beskrev att trots att de var 
omgivna av familj upplevde de att de genomgick behandlingen ensamma. De 
singelkvinnor som intervjuats i studien av Corney, Puthussery och Swinglehurst (2014, 
ss. 18-19) uppgav att de önskade att de hade en partner som gav stöd både emotionellt 
och praktiskt under behandlingen. Vidare menar de att avsaknaden av en partner innebar 
en känsla av isolering. 
 
Att konfronteras med tankar om döden 
I en studie där bröstcancerdrabbade kvinnor reflekterat över döden framkommer att de 
upplever oro över sina barn om de skulle dö av sjukdomen (Shaha och Bauer, 2009, s. 
249). De kände att sjukdomen hotade deras möjligheter att ta hand om sin familj i flera 
år framöver. Även reflektioner över vad de kommer missa, samt vilka som tar hand om 
barnen ifall de dör framkom. Kvinnorna blev ledsna och rädda vid tanken på att de 
eventuellt inte kommer kunna ta hand om sina barn i framtiden (Shaha och Bauer, 2009, 
ss. 249-250). I ytterligare en studie (Fischer och O’Connor, 2012, s.161) uppgav 
kvinnorna att de funderade på sina barns framtid då de reflekterade över ifall sjukdomen 
skulle leda till döden. Funderingarna handlade om konkret planering och organisering 
kring roller och ansvar inför framtiden.  
 
Kvinnorna som intervjuades av Shaha och Bauer (2009, s. 252) angav att de upplevde 
att döden var en realistisk slutpunkt samt att de i samband med detta började planera 
inför och efter sin död. Att få diagnosen gjorde dem uppmärksamma på att livet har ett 
slut, samt att de insåg att döden är oundviklig. De beskrev att trots att de tänkte på 
döden på ett konkret sätt, till exempel sin begravning så kände de en lättnad. Kvinnorna 
tyckte det var skönt att de hade uttryckt sina önskningar om sin egen död så att den 
processen kunde genomföras efter att de själva inte längre kunde påverka. 
 
Den livshotande diagnosen gjorde att kvinnorna levde i osäkerhet och var uppriktigt 
rädda inför framtiden. Vissa av kvinnorna kände ångest och rädsla hela tiden då de 
reflekterade över döden. De beskrev döden som skrämmande och upprörande. Själva 
döden i sig var inte det som orsakade oron, utan snarare dödsprocessen (Shaha och 
Bauer, 2009, s. 252). I en annan artikel hade kvinnorna en känsla av överlevnad efter 
behandlingen (Fischer och O’Connor, 2012, ss. 161-162).  
 
Positiva känslor och erfarenheter   
Kvinnorna i Fischer och O´Connors (2012, ss. 161-162) studie menade att en positiv 
aspekt av sjukdomsförloppet var den personliga utveckling de genomgått som individer. 
Vidare menade kvinnorna att de fick en andra chans till livet samt att de omvärderade 
vad som var viktigt. De uppgav även en önskan om att leva i nuet. Materiella ting, 
karriär och pengar var inte längre prioriterade utan de var tacksamma över att de 
fortfarande kunde vara mammor till sina barn. Även i artikeln av Shaha och Bauer 
(2009, ss. 251-252) belyser kvinnorna vikten av att leva i nuet. Kvinnornas syn på livet 
hade förändrats, fokus låg inte längre på svårigheter utan på livets goda och vackra. 
Trots att bröstcancer var ett allvarligt hot för livet kände kvinnorna en uppskattning av 
livet samt en känsla av att vara levande.  Då de insåg att livet har ett slut stärkte det 
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känslan av tiden är dyrbar, samt att de saker de ville göra borde göras och inte skjutas 
upp. Även att spendera tid med nära och kära var betydelsefullt. (Shaha och Bauer, 
2009, ss. 251-252). I en ytterligare studie beskrev kvinnorna att de efter 
bröstcancerbehandlingen uppskattade de små tingen i livet (Coyne och Borbasi, 2006, s. 
164). Enligt Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004, s. 154) menade deltagarna att de 
börjat leva livet mer fullt ut, samt slutat att oroa sig för små problem. Fem år efter att de 
diagnostiserats betraktade 92 % av de tillfrågade kvinnorna att deras hälsa var bra eller 
utmärkt (Bloom et.al., 2004, s. 154). 
 
DISKUSSION 
Diskussionen består av två delar, resultatdiskussion samt metoddiskussion. I 
resultatdiskussionen förs resonemang kring litteraturstudiens resultat. 
Metoddiskussionen däremot behandlar och reflekterar över tillvägagångssättet under 
arbetsprocessen. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att många kvinnor upplevde det svårt att ta emot hjälp. De menade att 
deras bild som sjuk då förstärktes, särskilt då vänner erbjöd hjälp. När familjen hjälpte 
kvinnan upplevde hon det som ett stöd, både känslomässigt och praktiskt. Resultatet är 
inte överraskande då kvinnorna är unga och lever aktiva liv samt är vana att klara sig 
själva. Anledningen till att kvinnorna hellre vill ta emot hjälp från familjen än från 
vänner skulle kunna handla om svaghet och ökad sårbarhet. Det kan upplevas lättare att 
visa sig svag inför sin familj och på så sätt ta emot hjälp. Det kan också vara svårt att 
släppa in vänner i sitt privatliv, vilket skulle kunna vara ett tecken för kvinnorna att de 
inte längre kan upprätthålla sina normala liv. 
 
Omsorgen för barnens välmående var ett centralt tema i resultatet. Det är av vikt att 
vårdpersonal erbjuder information om hur samt om mödrarna ska samtala med barnen 
om den individuella situationen. I vissa fall skulle kvinnorna kunna uppleva situationen 
så svår att de undviker att prata om det, att de flyr från det svåra istället för att vara i det. 
Eriksson (1994, s.50) menar att om en människa förnekar lidandet förnekar hon även 
livet och sig själv. För att kunna möta lidandet måste en människa uppskatta det goda 
samt avvisa det onda, att inte ha möjlighet till det kan skapa ytterligare lidande 
(Eriksson, 1994, s. 50). Målet med ett vårdande möte mellan patient och vårdpersonal är 
att lindra lidandet (Arman och Rehnsfeldt, 2006, s. 110). Här har vårdpersonalen en 
viktig roll i att kvinnorna ska kunna prata om sjukdomen och på så sätt undvika att fly 
från lidandet och istället minska det. 
 
Resultatet visade att kroppsuppfattningen påverkades hos stor del av de drabbade 
kvinnorna samt att de upplevde skam över sin kropp. Att tappa håret, pendla i vikt, 
drabbas av lymfödem eller genomgå en mastektomi har oftast en klar koppling till 
negativ kroppsuppfattning. Dessa förändringar är ofrivilliga, plötsliga och kan upplevas 
som ett angrepp på kvinnans kropp och själ. Kroppsliga förändringar kan enligt Arman 
och Rehnsfeldt (2003, s. 516) vara ett hot mot både kroppen och livet. Sambandet 
mellan hälsa, sjukdom och kropp är komplext och kvinnorna kan ta till sig en förändring 
både kroppsligt och i sig själv (Arman och Rehnsfeldt, 2003, s. 517). Utifrån resultatet 
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samt Arman och Rehnsfeldts resonemang genomgår de bröstcancerdrabbade kvinnorna 
stora förändringar i sin självbild och sitt sätt att leva sitt liv. I Thomas-MacLeans (2010, 
s. 113) kvalitativa studie visar resultatet att kvinnorna hade en uppgiven upplevelse av 
kroppen även en tid efter behandlingen, samt en förändrad identitet till följd av 
sjukdomen. Dahlberg och Segesten (2010, s.133) menar att den levda kroppen är centrat 
för en människas liv, det är genom kroppen som människan får tillgång till livet. Därför 
innebär det att när en sjukdom uppkommer förändras kroppen och därmed en människas 
hela existens. Det kan därmed hävdas att de unga kvinnorna dels får en förändrad 
upplevelse av sin kropp och att det även leder till en förändrad tillgång till livet på 
grund av sjukdomen.   
 
Reflektioner kring döden fanns hos många kvinnor, men resultatet visade på skillnad 
vad gäller uppfattningen om detta. I en av studierna beskriver kvinnorna att döden 
framkallade känslor som rädsla, ångest och upprördhet medan de i en annan studie 
belyser en känsla av överlevnad efter behandlingen. Enligt en fenomenologisk studie 
där fem kvinnor med metastaserad bröstcancer intervjuades uppgav även de känslor 
som ilska, rädsla, orättvisa och vilsenhet i samband med reflektioner över döden 
(Chunlestskul, Carlson, Koopmans, Angen, 2008, s. 9). Tankar kring döden visar att 
döden alltid närvarar hos dessa patienter men upplevs individuellt. Enligt Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 128) är livsvärlden en unik och personlig värld, vilket innebär att 
varje individ erfar företeelser och ting utifrån sin livsvärld. Resultatet visade att 
kvinnornas inställning till döden var olika och de uppfattade döden på skiftande sätt.  
 
Ett intressant perspektiv i resultatet var att bland alla de negativa känslor som erfors av 
kvinnorna fanns även förvånansvärt många positiva aspekter. Flera kvinnor uppgav att 
de kände att de fått en andra chans till livet, genomgått en personlig utveckling, insett 
det viktiga i livet samt betydelsen av att leva i nuet. Resultatet var överraskande då våra 
förväntningar främst hade fokuserats på negativa upplevelser. Trots att de drabbats av 
bröstcancer uppgav flertalet kvinnor positiva reflektioner och erfarenheter i samband 
med sjukdomen. Även om lidandet fanns upplevde kvinnorna hälsa i sin situation. 
Enligt Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008, s.4) kan hälsa råda om lidandet 
är uthärdligt. Resultatet visar därmed att bröstcancer kan innebära både lidande samt en 
upplevelse av hälsa. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 62-63) hävdar att livskraft är 
väsentligt för att klara av livets upp- och nedgångar. Vidare menar de att livskraft är ett 
begrepp för livslåga och välbefinnande, men även sårbarhet och frihet. Det kan därmed 
hävdas att livskraften är betydelsefull för unga kvinnor som drabbats av bröstcancer för 
att de ska kunna uppleva hälsa trots lidande.   
 
I flera artiklar uppgav kvinnorna att de kände oro över framtiden. Det kunde visa sig 
genom oro för barnen och familjen men även för återinsjuknande. I en artikel där en 
kvinna berättar sin historia av att drabbas av bröstcancer samt återinsjukna, beskriver 
hon att de första åren efter diagnosen var oron dominerande men att hon med tiden lärde 
sig att leva med osäkerheten (Sanitt, 2006, s. 32). I en artikel av Siegel, Gluhoski och 
Gorey (2008, ss.10-11) intervjuades 34 kvinnor angående den psykosociala påverkan 
till följd av bröstcancer. Även där beskriver kvinnorna oro och osäkerhet inför 
framtiden. Sjukdomen kommer troligvis alltid att finnas med dessa kvinnor. Trots att de 
är medicinskt friskförklarade kommer förmodligen minnet av sjukdomen och oron för 
återfall alltid göra att sjukdomen finns närvarande på ett eller annat sätt. För att 



 15 

underlätta för kvinnorna att bära på dessa känslor kan ett vårdande samtal bidra till att 
hitta ett sätt att förhålla sig till och hantera sin situation. Ett vårdande samtal kan enligt 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 203) bland annat vara ett sätt för vårdaren att ge stöd 
och styrka i patientens hälsoprocess och välbefinnande.  
 
I en studie av Muñoz (2010, s. 77) framkom att unga bröstcancerdrabbade kvinnor har 
fler faktorer som påverkar deras hälsorelaterade livskvalitet än äldre kvinnor med 
samma diagnos. Vidare menar Muñoz (2010, s. 77) att psykologiska insatser för unga 
kvinnor och deras familjer gör det lättare för kvinnorna att hantera sjukdomen. Enligt 
oss är den hälsorelaterade livkvaliteten en personlig upplevelse som kan innefatta 
kroppslig, själslig och andlig hälsa. En sjukdom kan påverka varje person individuellt 
och därmed inom olika områden så som familj, fertilitet, kroppsuppfattning, dödstankar 
eller det sociala livet. Under examensarbetets gång har det framkommit att behovet av 
psykiskt stöd är en utmärkande önskan hos de unga kvinnorna som drabbats av 
bröstcancer. Enligt en intervjustudie som fokuserat på 21 kvinnors erfarenheter av 
socialt stöd i samband med bröstcancer beskriver författarna att sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal var viktiga för kvinnorna då dessa kunde ge ett mer individualiserat 
stöd (Drageset, Lindstrøm, Giske, Underlid, 2012, s. E46). Sjuksköterskan har alltså en 
väsentlig arbetsuppgift i att erbjuda professionellt stöd till dessa kvinnor.  
 

Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelse av att drabbas av 
bröstcancer. I början av examensarbetets utformande funderade vi dock på om syftet var 
för omfattande och brett. Vi resonerade om det eventuellt vore bättre att avgränsa syftet 
inom ett visst område, exempelvis fertilitetsfrågor. Under sökprocessen upptäcktes 
emellertid att den breda utgångspunkten var mer passande samt mer intressant då fler 
områden täcktes in och därmed skapades vidare kunskap. Vi beslutade dock att 
avgränsa studiens syfte genom att endast inkludera studier med kvinnor i ett visst 
åldersspann; under 50 år. Anledningen till denna avgränsning var att mycket forskning 
redan är gjord på kvinnors upplevelser generellt, men då vi var intresserade av att endast 
få de unga kvinnornas upplevelser avgränsades datainsamlingen. Detta gjorde att 
resultatet inte påverkats av de äldre kvinnornas erfarenheter. En ytterligare avgränsning 
som i början av processen upplevdes aktuell var att endast undersöka en viss period i 
sjukdomsprocessen. Det skulle exempelvis kunna innebära upplevelsen vid 
diagnosbeskedet, under behandling eller ett visst antal år efter behandlingen. Vi valde 
dock att inte göra denna avgränsning då det var mer intressant att täcka in hela 
sjukdomsprocessen samt att datainsamlingen gav tillräckligt stoff för detta. För att få en 
så sanningsenlig bild som möjligt har ytterligare inklusionskriterier utnyttjats vid valet 
av artiklar. Vidare menar vi att en ung kvinna kan uppleva sjukdomen olika utifrån sin 
livssituation. Därför har artiklar med både kvinnor med partner, kvinnor med familj, 
singlar samt barnlösa kvinnor använts i analysen. Forskningen som ligger till grund till 
examensarbetet skulle vara aktuell, därför inkluderades endast artiklar som utgivits de 
senaste tio åren. Kategorierna i resultatet indelades i ytterligare subkategorier, vilket 
utgjorde en tydlig struktur. Litteraturstudien är genomförd på ett osystematiskt sätt då vi 
inte följt ett protokoll under processen. Dock poängterar Sandelowski (2008, s. 105) att 
en osystematisk studie inte behöver vara mindre trovärdig än en systematisk studie. Vi 
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stödjer oss på Sandelowskis argumentation och framhåller att sök- och analysprocessen 
är noggrann och därmed trovärdig. 
 
Både kvalitativa och kvantitativa studier tillämpades för att få ett bredare och djupare 
perspektiv. Enligt Thomas och Magilvy (2011, s. 151) är ”rigor” en term för studiers 
tillförlitlighet. För att uppehålla detta har vi presenterat en noggrann metodbeskrivning 
hur vi tillämpat forskningsprocessens olika delar. Vidare poängterar Thomas och 
Magilvy, 2011, s. 152) att den praktiserande sjuksköterskan har en uppgift att vårda 
utifrån bästa evidens, samt att det därför är viktigt att kunna lita på forskningens 
resultat. Delar av vårt resultat kan vara överförbart till andra situationer inom vården. 
Med det menar vi att unga kvinnor som drabbats av andra allvarliga sjukdomar även 
kan innefattas i delar av vårt resultat. Även unga män som drabbats av cancer eller 
annan svår sjukdom skulle kunna beröras av vissa delar. Avsnittet kring tankar om 
döden skulle kunna vara överförbart till både män och kvinnor i alla åldrar i samband 
med svår sjukdom. På detta sätt vill vi säga att överförbarhet styrker validiteten i 
litteraturstudien. 
  
SLUTSATSER 
Litteraturstudiens resultat visar att bröstcancer påverkar de unga kvinnorna påtagligt 
inom många olika områden. Eftersom kvinnorna är mitt i livet kan sjukdomen påverka 
deras specifika situation annorlunda än för äldre kvinnor, återkommande är att både 
partner, familj och barn blir berörda. Resultatet visar även att kvinnornas uppfattning av 
sin modersroll, sin sexualitet och kvinnlighet förändras. Tankar om döden uppstår och 
behovet av hjälp i vardagen upplevs påfrestande. Det område som kvinnorna belyst 
markant var alla de känslor som uppkom i samband med sjukdomen. Dessa företeelser 
kan orsaka ett lidande hos kvinnorna. Lidandet måste uppmärksammas och 
sjuksköterskan har en unik möjlighet att hjälpa kvinnorna att lindra detta. En styrka i 
vårdandet är därför om sjuksköterskan har kunskap kring de unga kvinnornas 
upplevelser för att kunna ge en värdig, kompetent och individuell vård.  
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Issues Raised 

Teoretiska 
utgångspunkter  
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Syftet är att 
undersöka 
eventuella 
frågor eller 
problem hos 
unga kvinnor 
med 
bröstcancer r/t 
reproduktiva 
svårigheter. 

Studiedesign 
 
Kvalitativ 
metod.  
35 deltagare i 
åldern 41 år 
eller yngre har 
intervjuats vid 
tre tillfällen 
under en period 
på 12-18 
månader.  
 
Data 
analyserades 
enligt Miles & 

Resultat 
 
Fyra teman 
kunde urskiljas. 
 
Fertilitet 
 
Preventivmedel 
 
Graviditet 
 
Amning 
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by Young 
Australian 
Women with 
Breast Cancer 
 
Health Care 
for Women 
International 

Hubermans 
(1994) modell 
för kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 

 
 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 
Roslyn 
Corney, 
Shuby 
Puthussery 
och Jane 
Swinglehurst 
 
2014 
 
The stressors 
and 
vulnerabilities 
of young 
single 
childless 
women with 
breast cancer: 
A qualitative 
study 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Syftet är att 
utforska vilka 
stress- och 
sårbarhetsfaktorer 
som kvinnor 
upplever i samband 
med en 
bröstcancerdiagnos. 
 
Ensamstående, 
barnlösa kvinnor. 

Studiedesign 
 
Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer 
med 10 
ensamstående 
kvinnor i 
åldrarna 30-
44 år. 
Data 
analyserades 
enligt 
Framework 
Approach 
(Braun & 
Clarke, 
2006).  

Resultat 
 
Tre teman 
identifierades: 
 
Oro över att hitta 
en partner 
 
Dyrbar tid går till 
spillo 
 
Fertilitetsproblem 
 
 

 
 
Författare 
Årtal  
Titel 
Tidskrift 
 
Elisabeth 
Coyne och 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Syftet är att 
undersöka det 
psykosociala 
behovet av 
stöd hos 

Studiedesign 
 
Kvalitativ 
metod.  
Djupintervjuer 
med sex 
kvinnor under 

Resultat 
 
Tre teman:  
 
Diagnosen- 
kräver styrka 
 



 25 

Sally Borbasi 
 
2006 
 
Holding it all 
together; breast 
cancer and its 
impact on life 
for younger 
women 
 
Contemporary 
Nurse:  A 
Journal for the 
Australian 
Nursing 
Profession 

kvinnor med 
bröstcancer 
med hänsyn 
till deras fas i 
livet samt 
inverkan på 
familjen. 

50 år. 
 
Data 
analyserades 
enligt 
Grounded 
theory och 
tematisk analys 
(Strauss & 
Corbin 1990). 
 

Inverkan på 
familjen 
 
Livet efter 
behandling 

 
 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 
Elisabeth 
Coyne och 
Sally Borbasi 
 
2009 
 
Living the 
experience of 
breast cancer 
treatment: 
The younger 
women’s 
perspective 
 
Australian 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Syftet är att 
utforska 
upplevelsen av 
behandlingen 
hos kvinnor 
med 
bröstcancer, 
samt deras 
personliga 
erfarenheter 
kring hur de 
hanterat denna. 
 
 

Studiedesign 
 
Kvalitativ 
metod. Sex 
kvinnor i 
åldrarna 28-45 
års ålder 
djupintervjuades. 
Data 
analyserades i 
flera faser i en 
tematisk analys 
(Grbich, 1999) 

Resultat 
 
Resultatet 
delades in i tre 
teman: 
 
Diagnosen gav 
ett tillstånd av 
misstro och 
oro 
 
Ensamhet trots 
omgiven av 
familj 
 
Upp- och 
nedgångar på 
grund av 
behandlingen 

 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 
 

Syfte 
 
Syftet är att 
beskriva familjens 
stödfunktion och 

Studiedesign 
 
Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 

Resultat 
 
4 teman:  
Att familjen 
finns där som 
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Elisabeth 
Coyne, 
Judy 
Wollin och 
Debra K. 
Creedy 
 
2012 
 
Exploration 
of the 
family’s 
role and 
strengths 
after a 
young 
woman is 
diagnosed 
with breast 
cancer: 
Views of 
the women 
and their 
families. 
 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 

Familjeperspektiv betydelse för 
bröstcancerdrabbade 
kvinnor. 

intervjuer med 
14 kvinnor i 
åldrarna 35-46 
år. 
Även familje-
medlemmar 
har intervjuats. 
 
Data 
analyserades 
genom en 
tematisk 
innehållsanalys 
(Braun & 
Clarke, 2006; 
Ryan & 
Bernard 2003). 

stöd 
 
Hjälpparadoxen 
 
Familjen som 
en skyddande 
barriär mot 
kvinnans 
omgivning 
 
Att byta roller 
– kvinnans stöd 
för familjen 

 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 
Colleen 
Fischer och 
Moira 
O’Connor 
 
2012 
 
”Motherhood” 
in the context 
of living with 
breast cancer 
 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
patientperspektiv 

Syfte  
 
Syftet är att 
utforska hur 
bröstcancer 
påverkar unga 
kvinnors 
modersidentitet. 

Studiedesign 
 
Kvalitativ 
metod. 
Djupintervjuer 
med 8 kvinnor 
i åldrarna 31-
42 år. Alla 
hade 
minderåriga 
barn. 
 
Data 
analyserades 
med hjälp av 
Burgess-
Limerick & 

Resultat 
 
4 teman 
identifierades. 
 
Diagnosen 
avbryter livet. 
 
Att fortsätta 
det normala 
livet. 
 
Fortsätta vara 
mamma. 
 
Överlevnad. 
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Cancer 
Nursing 

Burgess 
Limerick 1998. 

 
 
 
Författare 
Årtal  
Titel 
Tidskrift 
 
Pat Fobair, 
Susan L. 
Stewart, 
Subo 
Chang, 
Carol 
D’Onofrio, 
Pricilla J. 
Banks och 
Joan 
Bloom 
 
2006 
 
Body 
Image and 
Sexual 
Problems 
in young 
women 
with breast 
cancer 
 
Psycho-
Oncology 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 
 

Syfte 
 
Syftet är att 
undersöka hur 
vanligt det är med 
kroppsuppfattnings- 
och sexuella 
problem efter 
behandlingen hos 
kvinnor med 
bröstcancer. 

Studiedesign 
 
Kvantitativ 
metod. Mätt 
upplevelsen av 
bröstcancer hos 
unga kvinnor 
relaterat till 
kroppsuppfattning 
och sexuella 
problem. 
Intervjuer med 
kvinnor mellan 22 
och 50 år. Dessa 
har sedan 
sammanställts i 
en 
tabellpresentation. 
 
Statistisk analys 
med beskrivande 
och jämförande 
statistiska 
metoder, 
exempelvis chi-
square, Muliple 
regression 
analysis samt 
Logistic 
regression 
analysis. 

Resultat 
 
Resultatet 
presenteras i 
tabeller samt 
beskrivs i tre 
olika teman:  
 
Sexuell aktivitet 
 
Kroppsuppfattn-
ingsproblem 
 
Sexuella 
problem 

 
 
 
 
 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 
H. Kedde, 
H.B.M. 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Syftet är att 
systematiskt 
beskriva 
bröstcancerdrabbade 
kvinnors 

Studiedesign 
 
Kvantitativ 
metod. Enkät 
med 
svarsskalor. 
Genomförd via 

Resultat 
 
Tre teman 
identifierades. 
 
Sexuellt 
beteende 
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van de 
Wiel, 
W.C.M. 
Weijmar 
Schultz och 
C. Wijsen 
 
2012 
 
Subjective 
sexual 
well-being 
and sexual 
behavior in 
young 
women 
with breast 
cancer 
 
Support 
Care 
Cancer 

upplevelser vad 
gäller sexuellt 
välmående och 
beteende. 

Internet med 
kvinnor under 
45 år som 
diagnosticerats 
de senaste 6 
åren. 
Resultatet 
jämfört med 
tidigare studie 
hos friska 
kvinnor.  
 
Statistisk 
analys och 
signifikanstest 
med 
beskrivande 
och 
jämförande 
statistiska 
metoder, 
exempelvis 
chi-square och 
ANOVA. 

 
Subjektivt 
sexuellt 
välmående 
 
Länken 
mellan 
sexuellt 
beteende och 
sexuellt 
välmående 

 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 
Maya Shaha 
och Susan 
Bauer 
 
2009 
 
Early 
Adulthood 
Uprooted: 
Transitoriness 
in Young 
Women With 
Breast Cancer 
 
Cancer Nursing 
 

Teoretiska 
utgångspunkter 
 
Patientperspektiv 

Syfte 
 
Syftet är att 
beskriva hur 
unga kvinnor 
med 
bröstcancer 
upplever sin 
dödlighet och 
hur det 
påverkar det 
vardagliga 
livet. 

Studiedesign 
 
Urvalet gjordes 
från en 
huvudstudie 
där en grupp 
kvinnor fritt 
uttryckt sina 
djupaste tankar 
och känslor om 
bröstcancer i 
text. 
 
Kvalitativ 
sekundär 
analys av dessa 
texter. 
 Kvinnor under 
39 år. 
 
Data 
analyserades 
enligt tematisk 

Resultat 
 
9 av 16 
kvinnor (56%) 
skrev om sin 
dödlighet i 
texterna. Tre 
teman 
urskiljdes. 
 
Att bli 
ihågkommen 
 
Vidden av 
känslor och 
perpektiv 
 
Om livets slut 
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analys 
(Tuckett, 2005) 
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