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Sammanfattning 

Ett cancerbesked hos kvinnor i ung ålder kan medföra upplevelser som aldrig tidigare 
förekommit i livet, en oviss framtid med mycket tankar och funderingar. Bristande kunskaper 
om cancersjukas upplevelser finns hos sjuksköterskor enligt tidigare forskning, och det leder 
till att patienterna inte får adekvat vård. Syftet med examensarbetet var att beskriva unga 
kvinnors upplevelser av att leva med cancer. Tre biografier innehållande fem berättelser 
analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys. Martinsens teori användes som 
teoretisk referensram, där hon belyser vikten av gemenskap mellan människor samt 
tryggheten i miljön. Analysen resulterade i fyra kategorier; upplevelsen av att få ett 
cancerbesked, viljan att leva, upplevelsen av trygghet i gemenskap och miljö, samt vetskapen 
om att livet kommer att ta slut. Framträdande upplevelser var hoppfullhet, viljan att bli frisk 
och livskraft. Trygghet var något betydelsefullt och kunde upplevas i samband i gemenskap 
och speciella miljöer. Resultatet uttryckte även upplevelser i form av förtvivlan, hopplöshet 
och sorg. Det är betydelsefullt för sjuksköterskor att få fördjupad kunskap om unga kvinnors 
upplevelser av att leva med cancer. Detta för att medvetet kunna skapa en individuell 
anpassad vård för cancersjuka patienter. 

Nyckelord: Cancer, kvalitativ manifest innehållsanalys, unga kvinnor, upplevelser.  

 

 

Abstract 

A cancer diagnosis for young women can lead to experiences that earlier never occurred in 
life, an uncertain future with a lot of thoughts and reflections. Nurses lack of knowledge in 
cancer patients' experiences are known according to previous research, and this leads to that 
patients don’t recive adequate care. Purpose of this study was to describe young women's 
experiences of living with cancer. Three biographies consisting of five stories were analyzed 
from a qualitative manifest content analysis. Martinsen´s theory was used as theoretical 
framework, where she illuminates the importance of communion between people and the 
safety of the environment. Analysis resulted in four categories: the experience of getting a 
cancer diagnosis, the will to live, the experience of safety in the community and environment, 
and the knowledge that life will come to an end. Prominent experiences were hopefulness, 
desire to be healthy and vitality. Safety was something significant and could be experienced in 
context of community and special environments. The result also expressed experiences in 
form of despair, hopelessness and sadness. It is important for nurses to gain deeper knowledge 
about young women's experiences of living with cancer. This is to deliberately create an 
individualized care for cancer patients.  
 
Keywords: Cancer, qualitative manifest content analysis, young women, experiences.  
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1.  Inledning 
 

Att få ett cancerbesked i ung ålder kan medföra funderingar och upplevelser som av 
människan aldrig tidigare kunnats förstå och kan medföra ett lidande.  Det torde vara psykiskt 
påfrestande att hela tiden vara medveten om sin sjukdom och inte veta hur framtiden kommer 
att se ut. Ur egna upplevda erfarenheter i möten med cancersjuka, som har kommit olika långt 
i sin sjukdom, framkom deras funderingar kring fortsatt liv blandat med mycket oro men även 
med positiva tankar. Aldrig hade de kunnat föreställa sig att just de skulle bli drabbade av 
cancer. Unga som äldre, både män och kvinnor. Att deras liv plötsligt förändras leder in i 
ovisshet. Men att vissa ändå kan se ljuset någonstans i livet med en prognos som ser mörk ut. 
Medan andra upplevelser beskrivs tvärtom, med rädsla, oro och uppgivenhet inför vad som 
komma skall.  

För att sjuksköterskor ska kunna bemöta de cancersjuka och ge en individuell anpassad vård, 
behövs det en ökad kunskap och djupare förståelse för deras upplevelser. Det som väckt vårt 
intresse är upplevelser att leva med cancer som ung kvinna. Om en djupare förståelse 
uppkommer kring dessa upplevelser kan ytterligare kunskaper framföras till sjuksköterskor. 
Denna kunskap bidrar kanske till att de kan förstå och se den unika människan och även den 
unika situationen.  Vårda ur ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär att lindra lidande, främja 
hälsa och välbefinnande hos patienten. 

 

2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt presenteras examensarbetets definition på ung kvinna, teoretiskt perspektiv 
utifrån Kari Martinsens omvårdnadsteori samt tidigare forskning.  

 

 2.1 Definitioner 
 

Examensarbetets definition på ung kvinna anger en ålder mellan 20 och 40 år. När kvinnan 
befinner sig i detta åldersintervall är hon förmodligen mitt uppe i livet då hon skapar karriär 
och bildar familj.  

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
 

Sjuksköterskor ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad 
vård. Vårdvetenskapen innefattar människan, hälsan och vårdandets grundmotiv, dessa är till 
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grund för vårdvetenskapens struktur. Målsättningen för vården är att sjuksköterskor ska göra 
sitt bästa för att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande hos patienten (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

Examensarbetet syftar till att beskriva kvinnors upplevelser att leva med cancer. Därför har 
här valts att fokusera på de centrala vårdvetenskapliga begreppen människan och 
miljö/världen utifrån Kari Martinsen.  

Beroendet av andra människor är en förutsättning frihet, självständighet och ansvar. 
Beroendet av varandra är en grundsten i människans tillvaro (Martinsen, 1989). Detta blir 
särskilt tydligt i samband med sjukdom, lidande och funktionsnedsättning (Kirkevold, 2000). 
Det är endast i förhållande till varandra som människan kan förstå och utveckla sig själv, 
därför är det nödvändigt att människor visar varandra hänsyn (Martinsen, 1989). Vidare 
beskriver Martinsen (2000) att människan är ett ”benådat ting” där själen är det levande i 
kroppen. Alvsvåg (2006) skriver att Martinsen beskriver att människor är skapta beroende och 
relativa. Människan lever inte endast i gemenskap med varandra, utan också med djur och 
natur, och relaterar till en skapande drivkraft som upprätthåller helheten. Hon beskriver vidare 
att kroppen är en skapad helhet. Det innebär att behov och ande, eller kropp och ande ingår i 
en välvillig interaktion där känslor inte kan undvikas. 

Människan är alltid i en viss situation på ett visst ställe och i ett särskilt utrymme. Martinsen 
framhåller att rummet ska inge en atmosfär som skapar trygghet och trivsel. Arkitektur har 
med produktion av rum att göra, rum som människan färdas i. Rummen är betydelsefulla för 
människans behov, existens, kultur och socialt umgänge (Martinsen, 2000). Alsvåg (2006) 
skriver att Martinsen talar om att arkitektur, umgänge med varandra, kunskap och närvaro i 
rummet, sätter tonen och färgen på situationen och rummet. Människan går in i det allmänna 
utrymmet, den naturliga platsen, men det är genom bostaden som kulturella rummen skapas. 
Hon beskriver vidare att sjukrummet är viktig som en fysisk, kroppslig och konstruerande 
plats, men även en plats som vi delar med andra människor. Rummen med sin inredning och 
föremål synliggör patientens och sjuksköterskans tolkning av det. 

 

2.3 Tidigare forskning 
 

Beskrivning av tidigare forskning utgår ifrån resultaten i kvalitativa och kvantitativa studier. 
Den tidigare forskningen sammanfattar medicinsk fakta om cancer, upplevelser av ett 
cancerbesked, patientens hopp, betydelsen av en god vårdrelation, patientens behov av stöd 
samt avslutas med sjuksköterskors bristande kunskaper angående patientens upplevelser.  
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2.3.1 Cancersjukdomars förekomst 

 

Sannolikheten för att sjuksköterskor vårdar patienter med cancer i sitt dagliga arbete är stor. 
Därför är det viktigt att ha kunskap om upplevelser kring sjukdomen för att kunna ge en 
anpassad vård.  

Cancer är ett samlingsnamn på ca 200 olika sjukdomar. Det finns godartad cancer, så kallad 
benign och elakartad, malign. Gemensamt för dessa är att celler har börjat dela sig 
okontrollerat. De bildar sedan en tumör som kan skapa sin egen blodtillförsel för att få en 
optimal tillväxt. Maligna tumörer kan sprida cancerceller vidare genom blod- och lymfsystem 
och bilda metastaser. Vissa cancerformer utvecklas under lång tid medans andra kan utvecklas 
väldigt fort (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). I Sverige är cancer en av de vanligaste 
sjukdomarna. Var tredje människa kommer någon gång under sitt liv att få en cancerdiagnos 
(Pellmer & Wramner, 2007). Det motsvarar att sex personer får ett cancerbesked varje timme 
(Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2009). År 2007 dog 22 631 personer i cancer. Under de 
senaste 40 åren har dödligheten sjunkit och överlevnaden har ökat. Dock har antalet 
diagnostiserade fall ökat. Detta beror bland annat på att sjukvården har blivit bättre på att 
upptäcka cancer i tidigt skede (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.3.2  Känslor vid misstänkt kännedom av cancer 
 

Tobin och Begley (2008) menar att en människa redan innan cancerbeskedet kan känna på sig 
att någonting är fel, de benämner detta som en misstänkt kännedom. Från denna misstänkta 
kännedom övergår processen till sanningskännedom, då de får bekräftat att de drabbats av 
cancer. Det är frustrerande för de drabbade att inte bli tagna på allvar av varken läkare eller 
närstående, till exempel att de avfärdar tanken på att det kan vara cancer. Det är säkerligen av 
gott skäl som dessa människor försöker stötta på detta vis, dock upplevs det väldigt jobbigt 
för de cancersjuka. De har en oro och rädsla för att inte veta vad som drabbat dem, det kan 
leda till en känsla av att vara övergiven och ensam. Även Edvardsson, Påhlson och Ahlström 
(2006) beskriver att cancersjuka patienter ofta upplever sig övergivna och ensamma när inte 
de blir tagna på allvar av sin omgivning.  

 

2.3.3 Cancerbeskedet 
 

När patienterna får sina besked om att de har cancer, känns det för många som en lättnad. De 
får bekräftelse att de hade rätt, att någonting var fel (Tobin & Begley, 2008). Beskedet kan 
dock ändå komma som en chock för många, för de flesta tror in i det sista att cancer inte 
drabbar dem (Stegenga & Ward-Smith, 2009). För dessa människor innebär det en dramatisk 
förändring av livet. Ofta uppkommer det negativa känslor kring hur de fick sitt cancerbesked . 
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Hur beskedet framförs kan ha stor betydelse för personens upplevelse av sin sjukdom. Det 
visar sig att stöd från anhöriga är väldigt viktigt (Salander, 2002). Edvardsson m.fl. (2006) 
och Stegenga och Ward- Smith (2009) belyser även hur viktigt det är med stöd från anhöriga 
och hur det inverkar på patienten. Att ta emot det negativa beskedet själv blir mer påfrestande 
än att ha någon vid sin sida. Det kan ta en stund innan verkligheten kommer ifatt och förstå 
vad som verkligen har hänt. Att förmedla ett dåligt besked, är någonting naturligt för 
sjuksköterskor. Detta kan få inverkan på patienten. Den drabbade kan till en början verka 
oberörd, för att en stund senare bryta ihop totalt (Salander, 2002). Att sjuksköterskor inger ett 
förtroende och tillit mot patienten och dess anhöriga visar sig vara värdefullt för att 
upplevelsen av situationen ska bli någorlunda positiv (Edvardsson m.fl, 2006). När patienten 
ska få sitt besked angående sin cancer, visar det sig att det är mer uppskattat att gå rakt på sak 
och ge beskedet. Att försöka lugna patienten genom att prata runt omkring ämnet leder bara 
till mer nervositet. Efter att ha fått ett cancerbesked anser många att väntetiden för behandling 
är lång. Detta medför att patienter känner sig stressade och även ibland bortglömda (Salander, 
2002). 

 

2.3.4 Faktorer som påverkar patientens hopp 
 

Hopp är någonting som existerar hos de flesta människor men kan vara svårt att definiera. För 
flera är hopp en motivation för att se positivt på framtiden samt för att planera nya mål i sitt 
liv. Viktiga faktorer som inspirerar patientens hopp och som även påverkar hoppet är att 
familj och vänner är närvarande (Reynolds Hales, 2008). Ofta upplever yngre cancersjuka 
patienter att behandlingen och de biverkningar som följer är mer smärtsamma än själva 
cancern. Det är svårt att acceptera det som händer i kroppen under behandlingens gång samt 
att hantera de biverkningar som uppkommer och därför sänks hoppet hos dessa patienter 
(Yeh, 2002). Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2009) visar att närhet och 
beröring ofta används i situationer hos patienter som visar fysisk smärta och ångest. Detta gör 
det möjligt för sjuksköterskor att bevara hoppet hos dem samt att ett förtroende kan bildas. 
Det finns även faktorer som kan påverka hoppet negativt, till exempel vänner som ”bara” 
pratar negativt samt om närstående har en bristande förståelse för patientens situation 
(Reynolds, 2008). Det visar sig även att människor som befinner sig i liknande situationer 
påverkar varandra både positivt och negativt. Patienter som befinner sig i liknande situation, 
delar ungefär samma erfarenheter och upplevelser och kan då stötta varandra (Yeh, 2002). Det 
kan samtidigt upplevas som väldigt stressande att höra andras berättelser (Tobin & Begley, 
2008).  

 

2.3.5 Betydelse av en god vårdrelation  
 

Vården har förändrats under de senaste årtionden. Det har blivit längre vårdköer, kortare 
vårdtider och populationen har i genomsnitt blivit äldre, vilket medför gamla och multisjuka 
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patienter. I och med att vårdtiderna har blivit kortare, krävs det mer av sjuksköterskor. Det 
innebär att första mötet med patienten måste bli bra för att bidra till att en god vårdrelation 
mellan patient och sjuksköterskor uppstår (Mcilfatrick, Sullivan & McKenna, 2006). Även 
Ödling, Norberg och Danielsson (2002) och Spears (2008) påpekar vikten av att första mötet 
är viktigt för att kunna bygga upp en förtroendefull relation. Sjuksköterskor som arbetar på 
onkologiavdelningar påstår att tiden är en viktig förutsättning för att ge individuell anpassad 
vård till patienterna. Tiden räcker oftast inte till för det och många sjuksköterskor påstods vara 
frustrerade över detta (Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005). Spears (2008) menar 
vidare att det är viktigt att de har humor och positiv inställning till patienterna. Utvecklingen 
av en relation till sjuksköterskan är värdefullt för patienten för att ge dem stöd, att de blev 
igenkända samt att sjuksköterskor kom ihåg patienten. 

 

2.3.6 Patientens behov av stöd 
 

Samtal med patienten om livskvalitet är ett sätt för sjuksköteskor att försöka erhålla den 
individuella patientens mål för att leva varje dag som han eller hon önskar. En annan viktig 
punkt är att hjälpa patienten att nå realistiska delmål (Reinke, Shannon, Engelberg, Young & 
Curtis, 2010). Patienten och dennes anhöriga behöver stöd från sjuksköterskor för att ta sig 
igenom sin cancerupplevelse (Steginga, Dunn, Dewar, McCarthy & Beadle, 2005). Att 
patienten känner att de har någon som de kan lita på är viktigt. Det kan handla om att de bara 
behöver någon att prata med för att få ventilera sina känslor med. Denna relation kan 
utvecklas under tidens gång, ibland räcker det med att bara sitta tillsammans utan att prata för 
att patienten ska må bättre (Ödling m.fl., 2002). Liu, Mok och Wong (2006) menar att det är 
viktigt för sjuksköterskor att förstå patientens behov när de är psykiskt sårbara och känsliga, 
det underlättar patientens läkningsprocess.  

Palliativ vård innebär ofta en längre vårdperiod. Det ger sjuksköterskor en möjlighet att 
utveckla en god och förtroendeingivande relation tillsammans med patienten och dess 
anhöriga. De kan genom den goda relationen hjälpa patienten genom behandlingen och bidra 
till en god upplevelse (Mcilfatrick m.fl., 2006). 

 

2.3.7 Sjuksköterskors bristande kunskaper om cancersjukas upplevelser 
 

För att kunna ge patienten en optimal vård kräver det att sjuksköterskor har kunskap om 
patientens behov och funderingar om sjukdomen samt behandlingens effekter. Det finns 
bevisat att sjuksköterskor ofta har kunskap som inte överensstämmer med patientens 
upplevelse, till exempel om vilka biverkningar från behandling som patienten upplever som 
besvärligast (Mulders, Vingerhoets & Breed, 2008). Cunningham, Copp, Collins och Bater 
(2006) uppmärksammar även sjuksköterskors brist på kunskap angående cancerpatienter. De 
anser att sjuksköterskestudenter bör få bredare kunskap om cancer redan under 
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grundutbildningen eftersom cancer är en sådan vanlig sjukdom idag. I deras studie redovisas 
det bland annat hur sjuksköterskestudenter har upplevt sina första möten med cancersjuka 
patienter. Studenterna hade bland annat förväntat sig att patienterna skulle vara i dåligt skick 
och se dödligt sjuka ut, vilket inte alls överensstämde med verkligheten. Cunningham m.fl. 
(2006) påpekar även att tidigare erfarenheter av cancer inom exempelvis familj eller 
vänskapskrets kan påverka sjuksköterskors kunskap om cancer och relaterade upplevelser. 

Cancersjuka patienter och deras anhöriga vill ofta ha mycket information och har många 
frågor angående sjukdomen. Sjuksköterskor har inte den kunskapen att kunna svara på alla 
frågor. Därför finns det behov av att utöka den professionella kunskapen, för att kunna 
förändra patientens och dennes anhörigas upplevelse av situationen (Ödling m.fl., 2002). 
Mulders m.fl. (2008) påpekar att det finns brist i sjuksköterskors kunskaper om 
cancerpatientens upplevelse. Även Cunningham m.fl. (2006)  påpekar att det råder brist på 
kunskap bland sjuksköterskor. Ödling m.fl. (2002) skriver att det finns behov av att utöka 
kunskapen för att kunna ge en god vård och bidra till positiva upplevelser. Det som påtalats i 
artiklarna stärker examensarbetets relevans, där det framkommit att det behövs ytterligare 
forskning kring cancersjukas upplevelser.  

 

2.4 Problemformulering 
 

Tidigare forskning visar att det finns bristande kunskaper bland sjuksköterskor om 
cancersjukas upplevelser. Bland annat hur de ska stötta och samtala med cancersjuka patienter 
i samband med den vård de får. Det kan leda till en något sämre vårdrelation mellan 
sjuksköterskor och patient. Problemet är att sjuksköterskor inte kan ge en tillräckligt 
tillfredsställande vård till patienten. En vård som inte överensstämmer med de förväntningar 
som cancersjuka patienter har. Detta kan leda till att både patient och sjuksköterskor kan 
känna sig missnöjda i vårdsituationen, vilket kan bidra till att den cancersjuka får upplevelser 
som kanske inte är positiva i den bemärkelsen som patienten anser. Fördjupade kunskaper om 
cancersjukas upplevelser kan leda till att sjuksköterskor får en djupare förståelse för hur 
patienten blir påverkad av sin sjukdom. Sjukdomen påverkar troligen patientens hela 
livssituation, vi människor lever för det mesta i gemenskap med andra människor i en trygg 
miljö. Då en människa insjuknar i cancer får han eller hon inte bara funderingar kring själva 
sjukdomen, utan det kan även skapas en oro inför hur framtiden kommer att bli för sig själv 
och familjen. Genom att belysa upplevelser som cancersjuka människor har relaterade till 
deras personliga gemenskap och miljö, kan sjuksköterskor utveckla en individuellt anpassad 
vård.  

 
 



 

8 

 

3. Syfte  
 

Syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med cancer. 

4. Metod 
 

Följande avsnitt beskriver metod, datainsamling, urval, dataanalys samt etiska överväganden.  

En kvalitativ metod valdes att genomföras. Polit och Beck (2008) skriver att en kvalitativ 
metod är bra att använda då avsikten är att få en ökad förståelse för patientens situation och en 
fördjupad kunskap för patientens upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen. I 
examensarbetet är fenomenet ”Upplevelser av att leva med cancer”, vilket gör den kvalitativa 
metoden relevant för examensarbetet. Segesten (2006) menar att biografier kan vara viktiga 
källor till kunskap. Dessa bygger på upplevelser och erfarenheter som beskrivs av personen 
själv. Därför valdes biografier som datamaterial då det kan besvara examensarbetets syfte. 
Nedan följer en kort presentation av de biografier som valts ut. 

 

4.1 Datainsamling 
 

Inklusionskriterier var att biografierna skulle vara skrivna på svenska samt handla om svenska 
kvinnor i åldern 20 till 40 år. Kvinnorna skulle ha insjuknat i cancer. Boken skulle ha varit 
skriven under de senaste fem åren efter att kvinnorna insjuknat. Ingen gräns bestämdes 
gällande hur gammal biografin fick vara. 

De biografier som fokuserade mest på behandling och medicinsk fakta och inte på själva 
upplevelsen av att insjukna i och leva med cancer exkluderades. 

Sökningen efter biografier gjordes i Köpings bibliotek samt Strängnäs bibliotek via 
sökmotorn OPAC 5.5 och avancerad sökning. Första sökningen i Strängnäs bibliotek gjordes 
via sökorden cancer och kvinnor. Denna sökning gav fyra träffar. Resuméer på böckerna 
visade att en bok motsvarade inklusionskriterier och därmed valdes den ut. För den andra 
boken som söktes på samma bibliotek användes först sökordet cancer, som gav 121 träffar. 
För att minska antalet träffar lades biografi till och antalet träffar blev då 37. 17 böcker 
exkluderades då de var skrivna av eller handlade om män. Tre böcker var inte skrivna i 
Sverige, utan var endast översatta till svenska, vilket gjorde att de valdes bort. Resuméer på 
dessa 14 böcker visade att tio stycken handlade om kvinnor som var i ålder över 40 år vilket 
gjorde så dessa böcker exkluderades. Av de återstående fyra böckerna var tre skrivna mer än 
fem år innan utgivning, därmed var det bara en bok kvar som motsvarade inklusionskriterier. 
Sökordet bröstcancer användes vid Köpings bibliotek därför att vi visste att det fanns många 
biografier som beskrev upplevelser av att leva med bröstcancer. Det fanns inget kriterium som 
påstod att en speciell slags cancer skulle användas. Antalet träffar blev 13. Resuméer visade 
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att åtta stycken böcker handlade om kvinnor som var äldre än 40 år. Därmed återstod fem 
böcker varav fyra av dessa fokuserade mer på upplevelsen av behandling än själva 
upplevelsen av att leva med cancer. Den sista boken motsvarade inklusionskriterierna och 
därmed valdes den. Till examensarbetet valdes alltså tre stycken biografier, i två av 
biografierna skildras två kvinnors upplevelser, medan i den tredje boken handlar det om tre 
kvinnors berättelser, det totala antalet berättelser blev fem stycken. 

 

4.1.1.Urval 
 

Andersson (2004) skriver om när hon får beskedet bröstcancer. I självbiografin berättar hon 
om sina upplevelser och tankar från det att hon fick sitt cancerbesked tills hon fick beskedet 
att cancern var kronisk.  

Höglin (1995) skriver om Ylva som upptäcker en knöl i sitt bröst när hon bara var 29 år 
gammal. Biografin är baserad på Ylvas dagboksanteckningar, ljudupptagningar samt samtal 
mellan henne och författaren. Ylva får flera återfall i sin cancer, men under ett uppehåll från 
sjukdomen blev hon mamma till Evelina. Det var Ylvas största dröm att få uppleva att vara 
mamma. Ylva dog till följd av cancern 1994. 

Natt och Dag (2009) skriver om tre olika kvinnor, Hanne, Sabina och Ulrica, som alla har 
drabbats av cancer i ung ålder. Biografin baseras främst på samtal mellan författaren och 
kvinnorna, men även på deras blogganteckningar. Vi får följa deras kamp mot sjukdomen och 
hur de hanterar sin vardag. Hanne avlider till följd av sin bröstcancer år 2008, innan biografin 
hinner bli utgiven. Sabina avlider i mars 2009 till följd av malignt melanom och Ulrica avled i 
mars 2010 till följd av bröstcancer. 

 

4.2 Analys 
 

Graneheims och Lundmans (2004) manifesta innehållsanalys är den analysmetod som 
använts, vilket innebär att det synliga i en text beskrivs samt tolkas till en viss del. Syftet med 
examensarbetet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med cancer och enligt 
Dahlborg Lyckhage (2006) är det då lämpligt att använda den manifesta innehållsanalysen, 
eftersom examensarbetet utgår ifrån självbiografier. 

Analysförfarandet vid manifest innehållsanalys bör följa följande steg. Först ska texten läsas 
igenom ett flertal gånger och därefter plockas det väsentliga ut ur texten, det vill säga det som 
anses kunna besvara syftet. Det bildar olika domäner. Dessa delas sedan in i meningsbärande 
enheter, det vill säga en mängd meningar som har gemensam innebörd. Sedan kondenseras 
texten, vilket innebär att onödig text tas bort men det väsentliga i meningsenheten kvarstår. 
Varje kondenserad meningsenhet namnges med ett eller flertal övergripande ord, så kallade 
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koder. Koderna kategoriseras i olika grupper med liknande innehåll. Till sist skapas teman för 
att koppla ihop innebörden i kategorierna (Graneheim och Lundman, 2004).  

Biografierna lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Sedan plockades det 
väsentliga ut ur texten, så kallade meningsenheter, som ansågs kunna besvara 
examensarbetets syfte. Meningsenheterna skrevs in i word dokument. Dokumenten klipptes 
sedan isär så att varje meningsenhet blev en enskild lapp, dessa räknades till 270 stycken. 
Meningsenheterna som liknade varandra delades in i grupper som namngavs exempelvis 
cancerbesked och behandling, det vill säga där kvinnorna beskrev sina upplevelser som de 
fick i samband med dessa situationer. De namngivna grupperna skrevs in i matriser i word, ett 
separat dokument per grupp. Meningsenheterna kondenserades och kodades. Därefter 
skapades kategorier som beskrev olika upplevelser. Meningsenheter med samma eller 
liknande kategori samlades ihop, de räknades till 223 stycken sammanlagt. De 47 
meningsenheterna som föll bort ansågs vid en närmare granskning inte besvara 
examensarbetets syfte. Kategorierna bildade fyra olika teman som beskrev unga kvinnors 
upplevelser om hur det är att leva med cancer. 

Nedan visas ett exempel ur analysprocessen. 

Figur 1. Exempel ur analysprocessen från temat viljan att leva. 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema 

Den här jävla sjukdomen ska inte få 
ta oss. Vi ska ju ut och resa och göra 
världen osäker (Natt och Dag, 2009, 
s. 94). 

 

Den här jävla sjukdomen ska inte få 
ta oss. 

Inte redo för att dö.  

 

Hoppfullhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljan att 
leva 

Varje kväll innan hon gick till sängs 
sa hon högt till sig själv: - Jag är 
frisk (Höglin, 1995, s.19 ). 

Sa hon hög till sig själv: - Jag är 
frisk. 

Hoppet är det sista som överger. 

Min sol jag har ritat vill jag ha här 
och titta på. Det är som med 
smyckena jag har fått av Lars. Jag 
tycker om att känna dem de ger mig 

kraft (Höglin, 1995, s.66 ). 

 

Min sol och smyckena jag fått av 
Lars ger mig kraft. 

Solen och smyckena ger henne kraft.  

 

 

Viljan att bli frisk 

Snart så buggade jag och rockade 
loss som aldrig förr. Underbart – en 
kanonkväll som jag så väl behövde 
(Andersson, 2004, s.47 ). 

Buggade och rockade loss. 
Underbart – en kanonkväll som jag 
så väl behövde 

En befriande känsla som var 
välbehövlig. 

Idag ska jag sörja över allt ont som 
finns på jorden, imorgon ska jag resa 
mig upp och fortsätta denna kamp 
som H påbörjade, och jag ska göra 
allt i min makt för att den inte ska få 
ta över mitt liv, jag ska leva här och 
nu! (Natt och Dag, 2009, s.133 ). 

Jag ska göra allt i min makt för att 
den inte ska få ta över mitt liv, jag 
ska leva här och nu! 

Viljan till ett fortsatt liv.  
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(…) Jag vill inte lämna det här, jag 
tänker inte göra det. Aldrig i helvete 
att den ska få ta mig, den här 
sjukdomen. Jag ska strida mot den in 
i det sista. Den kraft jag har kvar ska 
jag använda till att strida för livet. 
Senare samma dag slår hon fast vid 
att hon aldrig tänker acceptera att 
hon är sjuk  (Höglin, 1995, s.45). 

Aldrig i helvete att den ska få ta 
mig, den här sjukdomen. Jag ska 
strida mot den in i det sista. Den 
kraft jag har kvar ska jag använda 
till att strida för livet. Senare samma 
dag slår hon fast vid att hon aldrig 
tänker acceptera att hon är sjuk. 

Tänker inte ge upp livet. Livskraft 

 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 
 

Vid en vetenskaplig undersökning måste det alltid tas hänsyn till etiska krav och eventuella 
etiska dilemman (Polit & Beck, 2008). Examensarbetet utgick ifrån biografier. Eftersom 
böckerna är utgivna av förlag, så har personerna som figurerar i böckerna redan givit sitt 
godkännande att de får läsas. I och med det kunde vi använda oss av dessa i vårt 
examensarbete. Eftersom inget medgivande fanns att texterna får analyseras behandlades de 
med respekt. Det innebar att vi var objektiva och noggranna vid inläsning för att undvika att 
texterna förvrängdes vid analys. Codex (2010) skriver att det är forskarens ansvar att 
forskningen ska vara av god kvalité och moraliskt acceptabel. Det innebar att det var vi själva 
som ansvarade för att examensarbetet var av god kvalité. Citat återgavs ordagrant och 
examensarbetet uttryckte det synliga ur texterna. Detta för att tolkning skulle ske på ett 
korrekt sätt och inte ge ett missvisande resultat. Eftersom personerna inte var anonyma i 
böckerna var de heller inte det i examensarbetet, och benämndes därför med samma namn i 
examensarbetet som i böckerna. Det ska observeras att vi inte vet om namnen i böckerna är 
deras riktiga. 

 

5. Resultat 
 

Nedan presenteras examensarbetets resultat som framträtt under analysprocessen. Resultatet 
utgår ifrån fyra teman: Upplevelsen att få ett cancerbesked, viljan att leva, upplevelsen av 
trygghet i gemenskap och miljö samt vetskapen om att livet kommer att ta slut. 

 

5.1 Upplevelsen att få ett cancerbesked 
 

Olika upplevelser uppkom då unga kvinnor fick ett cancerbesked. Dessa upplevelser kunde 
skilja sig från person till person, eftersom dessa människor är unika och har skilda 
erfarenheter i livet.  Det visade sig att flertalet av kvinnorna först förnekade symtom som 
påvisade eventuell cancersjukdom. Samtliga kvinnor drabbades av återfall i cancer. En 
föraning om att de återinsjuknat i cancer, trots att de inte fått besked om detta, visade sig inte 
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vara ovanligt. Förtvivlan var en upplevelse som uppkom då de insåg att de skulle dö till följd 
av sjukdomen. 

 

5.1.1 Förnekelse 
 

Ingen människa önskar eller vill bli drabbad av någon sjukdom. Därför var det inte helt 
ovanligt att kvinnorna till en början förnekade symtom som tydde på sjukdom. De hade en 
förmåga att stöta ifrån sig det som kändes skrämmande eller obehagligt och trodde inte att det 
drabbade dem. En av kvinnorna beskrev det så här: 

Allting hade varit fantastiskt om det inte varit för den otäcka förhårdnaden jag kände i bröstet. Oftast 
glömde jag att den fanns där, men ibland, som när jag skulle bada, kändes den skvalpande i 
bikiniöverdelen (Andersson, 2004, s.7). 

Det fanns undantag där oro för cancer inte existerade och det vardagliga livet fortskred i 
normal anda. Trots att kvinnan hade en hudförändring som inte ville läka förnekade hon för 
sig själv att det eventuellt skulle kunna vara cancer hon drabbats av.  

En irriterande hudförändring på höger axel skrapas bort på vårdcentralen i september 2006. Att det skulle 
kunna vara något allvarligt är inget som Sabina funderar över  (Natt och Dag, 2009, s.26).  

Då kvinnorna befann sig i ett skede där hela livet låg framför deras fötter med bland annat 
karriär och familjebildning, var det lätt att förneka eventuell sjukdom. Denna sjukdom skulle 
kunna förvandla hela livssituationen och drabbade inte bara kvinnan utan även anhöriga. En 
kvinna kände en knöl i bröstet under en längre tid men talade inte om det för någon annan 
utan behöll det för sig själv. Hon förnekade under lång tid att knölen fanns och försökte leva 
som vanligt.  

Som en struts fortsatte jag att stoppa huvudet i sanden och leva som vanligt. Jag lyckades mycket bra och 
kände mig frisk och stark och lycklig. Livet låg framför mig och mina nära och kära (Andersson, 2004, 
s.9).  

Förnekelse upplevdes då något blev påfrestande. Den användes för att försvara sig själv och 
sin omgivning mot något som hotade gemenskapen. 

 
 

5.1.2  Förtvivlan 
 

Förtvivlan var en upplevelse som uppkom vid cancerbesked. Efter en lång tid med ovisshet 
och förnekelse, gick det inte längre att bortse från det uppenbara vilket ledde till förtvivlan 
hos kvinnorna. En kvinna beskrev att det inte längre gick att bortse ifrån att hon var sjuk. Hon 
fick ett klart besked om att hon drabbats av cancer. 

 Nu gick det inte att springa undan längre. Sjukdomen hade grepp om mig (Andersson, 2004, s.11). 
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 Att de plötsligt fick ett ärligt och rakt svar på sina farhågor kunde vara svårt att ta åt sig. 
Upplevelsen av att sjukdomen drabbade en själv och inte någon annan ledde till förtvivlan. 
Samma kvinna fick svar på det hon länge förnekat. En upplevelse av förtvivlan uppstod då 
hon inte kunde förstå varför just hon drabbats av cancer. 

Ångesten växte och tårarna trillade sakta ner på kinderna. Varför, varför? Varför just jag? (Andersson, 
2004, s.24).  

Kvinnorna ville inte visa sig svaga inför andra, och höll därför tillbaka sina reaktioner. Detta 
var inte ovanligt vid ett cancerbesked. Den drabbade ville upprätthålla en stabil och lugn 
profil. Förtvivlan kunde även uppkomma i efterhand då beskedet hunnit sjunka in och 
innebörden är förstådd. En sådan händelse beskrev en av kvinnorna.  

Cancer? –Ja. Hon satt och försökte vara duktig, hålla färgen, ville komma iväg och smälta beskedet i 
enrum. Men utanför rummet kom reaktionen, hon började gråta (Höglin, 1995, s.19).  

Ett cancerbesked ledde ofta till att kvinnorna hamnade i ett tillstånd av förtvivlan vare sig 
beskedet var väntat eller inte.  

 

5.1.3 Upplevelsen av att ha en föraning 
 

Det var ovanligt att kvinnorna hade en föraning om att de drabbats av cancer vid första 
insjuknandet. Dock beskrev en kvinna att hon upplevde en föraning om att hon drabbats av 
cancer. Det kunde bland annat bero på att cancer var förekommande i den närmaste släkten 
och risken för att drabbas var stor.  Hon beskrev det så här: 

 Jag visste det. Det var jag som skulle ”ärva” mammas cancer (Natt och Dag, 2009, s.17 ).  

Liknande upplevelser av föraning var dock mer förekommande vid recidiv av cancer. 
Kvinnorna beskrev att de upplevde en föraning att cancern kommit tillbaka trots att de inte 
genomgått någon undersökning som påvisade det. Följande beskrev en kvinna: 

Imorgon ska jag in och göra skelettröntgen. Får se om de hittar något. Det känns inte så viktigt, jag vet att 
de finns där och det räcker för mig (Höglin, 1995, s.50).  

Dessa föraningar kunde även uppkomma i samband med att cancerbeskedet skulle ges. En 
kvinna beskrev följande.  

När jag kom in satt både läkare och sköterska där. Då visste jag. Jag skulle dö… (Andersson, 2004, s.11). 

Det var individuellt om en föraning för cancer underlättade för kvinnorna i samband med att 
ett cancerbesked skulle ges. Kvinnorna kunde till viss del vara förberedda på det värsta, men 
alla önskade in i det sista ett friskt liv. 
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5.2 Viljan att leva 
 

Viljan att leva uttryckte sig i flera olika upplevelser. Tre kategorier sammanförde upplevelsen 
av att vilja leva. Dessa var hoppfullhet, viljan att bli frisk samt livskraft. 

 

5.2.1 Hoppfullhet 
 

Hoppfullhet var något som alla kvinnorna beskrev. Det fanns dock skilda faktorer som bidrog 
till att hoppet bevarades hos dem. Trots att medvetenhet fanns att sjukdomen skulle kunna 
leda till döden kvarstod ändå hoppfullheten. En kvinna bevarade hoppfullheten genom att 
fortsätta studera. 

Hanne är medveten om att hennes sjukdom inte går att bota och att hon kommer att dö. Men hon överger 
inte hoppet. Genom att fortsätta sin utbildning skapar hon en förutsättning för hopp. Något annat vore att 
ge upp (Natt och Dag, 2009, s.48 ).  

Att kvinnorna hade positiva tankar och vågade tro på att tillfrisknande skulle kunna ske, var 
betydelsefullt för att hoppet skulle kvarstå. Med denna inställning stärktes hoppet och hjälpte 
den drabbade kvinnan att kämpa mot sjukdomen och för ett friskt liv. En kvinna beskrev 
följande: 

 Jag sa att hoppet, tron och kärleken ger jag inte upp. Jag vägrar acceptera döden. Jag vet att det kommer 
att ta lång tid att bli frisk, kanske ett år, men jag har tålamodet att vänta (Höglin, 1995, s.68 ).  

Samma kvinna berättade även om vikten att intala sig själv att vara frisk. Genom att hon 
intalade sig själv om att vara frisk, stärktes tron och hoppfullheten på ett friskt liv. 

Varje kväll innan hon gick till sängs sa hon högt till sig själv: - Jag är frisk (Höglin, 1995, s.19 ).  

När en ung kvinna drabbas av cancer, påverkas framtida planer. Att inse att dessa planer 
eventuellt inte kunde uppfyllas, gjorde att hoppet stärktes hos kvinnan. Det var en motivation 
till att kämpa mot sjukdomen. I ett meddelande skrev en kvinnan till en annan. 

 Den här jävla sjukdomen ska inte få ta oss. Vi ska ju ut och resa och göra världen osäker (Natt och Dag, 
2009, s. 94). 

En annan faktor som kvinnorna uppgav bringa hopp var behandling. Vetskapen om att det var 
något i kroppen som motverkade cancern stärkte hoppfullheten. En kvinna skrev om sin 
behandling: 

Vetskapen om att nu jobbar medicinen mot cancern var lugnande och läkande. Detta hemska orange gift 
var något underbart för mig. Varje droppe var guld värd och skulle hjälpa mig att överleva (Andersson, 
2004, s.31 ).  
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Trots att behandlingen medförde svåra biverkningar var det kvinnornas enda väg mot 
möjligheten att bli frisk. 

 

5.2.2 Viljan att bli frisk 
 

Kvinnorna hade en stark vilja om att överleva och kämpa mot sin sjukdom. Ingen kände sig 
redo för att lämna livet och allt vad det innebar. Efter att en vän avled till följd av cancer 
beskrev en kvinnan att hon skulle sörja för att sedan göra allt vad hon kunde för att bekämpa 
sin egen cancer. Hon ville inte att hennes liv skulle ta slut utan fortsätta kämpa för att bli frisk. 

Idag ska jag sörja över allt ont som finns på jorden, imorgon ska jag resa mig upp och fortsätta denna 
kamp som H påbörjade, och jag ska göra allt i min makt för att den inte ska få ta över mitt liv, jag ska 
leva här och nu! (Natt och Dag, 2009, s.133 ).  

När kvinnorna fick ett negativt besked om sitt sjukdomstillstånd kunde de ändå tänka positivt 
och se framåt i livet, vilket medförde en stark vilja om att bli frisk. Familjen var något som 
var värdefullt för dessa kvinnor samt något som de kämpade att överleva för. En gemenskap 
med familj och vänner skapade ett liv som de älskade och inte ville lämna. Gemenskapen och 
tryggheten som uppkom från denna gav en ytterligare motivation till att kämpa för att bli 
frisk. En kvinna beskrev: 

Jag har fått negativa besked, tråkigt besked. Jag vet inte riktigt hur jag mår. Jag bara tänker på Evelina 
och Lars, speciellt på Evelina, älskade dotter. Och så tänker jag på livet, hur mycket jag älskar det och har 
det kärt. Jag vill inte lämna det här, jag tänker inte göra det. Aldrig i helvete att den ska få ta mig, den här 
sjukdomen. Jag ska strida mot den in i det sista. Den kraft jag har kvar ska jag använda till att strida för 
livet. Senare samma dag slår hon fast vid att hon aldrig tänker acceptera att hon är sjuk  (Höglin, 1995, 
s.45 ) 

Att överleva var något som alla kämpade för. Varje dag ansågs som värdefull och kvinnorna 
levde här och nu. De hade större delen av sitt liv framför sig, så att ge upp viljan var inget 
alternativ för dessa kvinnor. De hade för mycket som höll dem kvar till livet. 

 

5.2.3 Livskraft 
 

Livskraft var av betydelse när det gällde kampen för överlevnad. Att uppleva denna kraft var 
något som dessa kvinnor beskrev. Det som bringade kraft att vilja leva var allt ifrån familj till 
betydelsefulla föremål eller speciella aktiviteter. Livskraften var det som avgjorde om de 
skulle fortsätta strida mot sjukdomen eller ge upp. Följande kvinna beskrev om glädjen över 
att få vara med anhöriga. 

Det var naturligtvis tunga perioder mellan varven men också en otrolig livsglädje. En tacksamhet över att 
jag varje dag hade förmånen att få leva och umgås med min familj och mina vänner (Andersson, 2004, 
s.48 ). 
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En kvinna beskrev hur barnet i hennes mage bringade kraft att vilja bli frisk. Nu hade hon inte 
bara sig själv att kämpa för utan även ett barn vilket bidrog till en livskraft. Små saker som för 
vissa kunde ses som oväsentliga var för andra betydelsefulla. Dessa kraftbringande saker bar 
några av kvinnorna med sig i sin kamp mot sjukdomen. En kvinna beskrev när det kändes sig 
som mest hopplöst hjälpte solen henne att inbringa kraft. 

I bilen på väg till jobbet, då när allt kändes hopplöst bröt solens strålar genom molnen och skar rakt 
genom framrutan med en otrolig intensitet. Känslan var stark och omedelbar. Det var som om en enda 
smal stråle pekade rakt på mig och gav mig en enorm kraft. Plötsligt kände jag mig lugn och trygg och 
segerviss. Jag skulle fixa det (Andersson, 2004, s.24 ). 

Solen beskrevs som betydelsefull och som en kraftkälla även av en annan kvinna .  

Min sol jag har ritat vill jag ha här och titta på. Det är som med smyckena jag fått av Lars. Jag tycker om 
att känna dem de ger mig kraft (Höglin, 1995, s.66 ). 

 Något som visade sig ha betydelse för livskraft var att kunna utföra fysisk kraft, det vill säga 
orka göra något med kroppen. Kvinnorna upplevde att om de hade fysisk kraft var de på väg 
mot ett tillfrisknande, vilket stärkte deras livskraft ytterligare. Att de kunde hålla fast vid 
något som tidigare varit en rutin i deras vardag bringade livskraft. En kvinna beskrev hur glad 
hon blev när hon orkade med ett motionspass. 

Körde min första pump på sex månader. Åh vilken känsla, jag är lyrisk! Musiken var grym, rörelserna var 
grymma, ja allt var grymt. Men sååå tungt, jag hade 2,5 kg/sida och ändå höll jag på att dö. Jag tog det 
lugnt (!) och körde bara så pass att jag kände att det sved lite i musklerna. Jag var helt slut och såå svettig 
men känslan, wow! Sakta men säkert ska jag bygga upp min kropp igen. Tor att det bara är bra, men det 
är självklart i ett lugnt tempo! Men jag hör hemma där, det bara e så (Natt och Dag, 2009, s. 174). 

Det var värdefullt att roa sig och göra saker som tidigare i livet uppskattats till exempel att gå 
promenader, vara ute i naturen och dansa. Dessa aktiviteter ansågs som nödvändiga för att 
kunna inhämta livskraft. En liknande beskrivelse från en annan kvinna löd: 

Snart så buggade jag och rockade loss som aldrig förr. Underbart – en kanonkväll som jag så väl behövde 
(Andersson, 2004, s.47 ).  

Utan livskraften skulle inte kampen lyckas. Genom att kvinnorna höll fast vid deras rutiner i 
livet och hittade kraftkällor, bidrog det till att livskraften stärktes. Gav kvinnorna upp kampen 
om ett fortsatt liv blev det svårare att överleva. 

 

5.3 Upplevelsen av trygghet i gemenskap och miljö 
 

Upplevelsen av att känna trygghet ifrån gemenskap men även miljö hade betydelse för hur 
kvinnorna upplevde hela sin sjukdomssituation. Följande tema beskrivs med två kategorier 
anhörigas betydelse och trygga miljöer. 
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5.3.1 Anhörigas betydelse 
 

Kvinnorna beskrev att betydelsen av stöd från anhöriga har hjälp dem genom sjukdomen. 
Deras uppmuntran och stöd gav dem positiva tankar och stärkte deras vilja att kämpa mot 
sjukdomen. Vid familjens sida kunde även kvinnorna ge utlopp för sina känslor och känna att 
de inte var ensamma att bära den tunga bördan att vara sjuk. En kvinna skrev följande: 

Jag ville ha alla omkring mig. De skulle dela min sorg och jag ville känna styrkan av att ha en värnande 
familj (Höglin, 1995, s. 19 ).  

Närstående har varit en stor trygghet vid både beskedet och behandlingar. Detta då kvinnorna 
upplevde att de inte var ensamma utan hade någon vid sin sida. En av kvinnorna uppskattade 
att ha sin man med sig då hon fick cancerbeskedet. 

Kjelle hade tagit ledigt från sitt arbete och det kändes skönt att ha honom vid min sida. Vi hade fått det 
hemska cancerbeskedet tillsammans och nu skulle vi naturligtvis fortsätta kampen tillsammans 
(Andersson, 2004, s.18 ).  

Det var viktigt för kvinnorna att de kände stöd av anhöriga och att de fick tid att tillbringa 
tillsammans med sina familjer. Familjerna var det viktigaste i kvinnornas liv och de hade inte 
klarat att kämpa mot sjukdomen utan dem. När kvinnorna fick behandling hade de oftast med 
sig sina män eller något syskon som stöd. Ett av paren beskrev att behandlingen var något de 
genomförde tillsammans. 

Det har blivit vår grej att Lasse ligger bredvid mig när jag får cellgifter (Natt och Dag, 2009, s. 102).  

Vid sjukhusvistelse då tillståndet för kvinnorna försämrats, var de beroende av andras hjälp. 
Det var värdefullt för dem att närstående hjälpte till att vårda, främst syskon. Det bidrog till 
att kvinnorna framförallt kände trygghet men även att någon gav dem kärlek och omtanke. De 
fick då känna att de blev omhändertagna och kunde endast fokusera på sig själv och kampen 
mot sjukdomen. En av kvinnorna beskrev sjuksköterskans omhändertagande:  

Lena var där på avdelningen. Hon badade mig, det var så skönt. Hon smekte mig över håret, och jag tillät 
mig att ta emot det. Jag har inga egna krafter, men min familj, mina vänner, ger mig dem (Höglin, 1995, 
s.46 ).  

Utan familj och vänner skulle inte kvinnorna orkat tagit sig igenom de svåra perioderna under 
sjukdomen. Vännernas betydelse har varit bra för att kvinnorna inte skulle känna sig 
annorlunda, att de var samma person trots att de drabbats av cancer. De vänner som vågade 
höra av sig och talade om sjukdomen tillsammans med kvinnorna var de som betytt mest 
under denna tid. Vännerna visade att de brydde sig och därmed skapade de en trygghet för 
kvinnorna. Något som också varit ett stort stöd för kvinnorna under deras behandlingsperioder 
var sjuksköterskor, de tyckte att det var värdefullt att få komma till samma personal. Det 
gjorde att kvinnorna fick ett förtroende och upplevde trygghet tillsammans med dem. 
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5.3.2 Trygga miljöer 
 

Kvinnorna hade olika ställen dit de kunde gå för att inhämta kraft. Dessa ingav en trygghet för 
dem. Dit kunde de ta sig för att fundera eller bara få något annat än sjukdomen att tänka på. 
Det var ett sorts andrum där de tilläts att få återuppleva hur livet var innan de fick cancer.   

Jag försökte leva någotsånär normalt under veckan. Jag var till min arbetsplats vid ett par tillfällen.(…), 
Jag åkte dit för att hålla kontakten med mina vänner och få något annat att tänka på (Andersson, 2004, 
s.23 ). 

Att kunna fortsätta utöva sina intressen ansågs som nödvändigt för att kvinnorna skulle kunna 
vara glada och upprätthålla en positiv inställning. Det kunde vara allt ifrån att motionera till 
att få sysselsätta sig i hemmet. Naturen hade betydelse för några av dem.  

Skogen var hennes andrum, hennes livsrum, sedan hon var barn hade hon inspirerats och rekreerats av 
skogen (Höglin, 1995, s.19 ). 

Naturen är en naturlig del av gemenskapen i människors existens, den är oftast en del i 
människors liv. Många fritidsintressen utfördes i naturen vilket gjorde att kvinnorna ville 
bevara dem.  

För Ulrica, som inte har arbetat på länge, är det viktigt att känna att hon är delaktig i vardagen, att hon 
behövs och finns i ett sammanhang. Ett sätt har varit att sköta om huset och tomten. (…) För Ulrica är 
vardagens trygga lunk ett skydd mot yttre hot. Familjens båt ”Softa” betyder också mycket för Ulrica. 
Tillsammans med henne får Ulrica följa årstidens växlingar och kan på så sätt känna att hon är delaktig i 
livets gång (Natt och Dag, 2009, s. 56). 

Vid de första besöken på sjukhusen beskrev kvinnorna att de hade en bild om att atmosfären 
skulle vara kal, steril och icke välkomnande. Det medförde en upplevelse av otrygghet. Dock 
visade det sig att denna bild inte stämde in på vad de förväntat sig. En kvinna beskrev sitt 
första behandlingstillfälle som så. 

Vi visades in i ett ledigt behandlingsrum. Förvånade klev vi in i ett rosa rum med små vackra tavlor på 
väggarna och en rottingfotölj med tillhörande bord. Detta var inte alls vad jag väntat mig. Det sterila 
rummet jag sett framför mig var långt borta. Även de vita sjukhuskläder jag sett mig själv i. Jag fick 
behålla mina egna kläder och bara dra upp ena ärmen på skjortan. Allt var över förväntan (Andersson, 
2004, s.28 ). 

Att känna trygghet i sjukhusmiljö medförde att kvinnorna inte behövde känna rädsla. En liten 
sak som att få komma till samma rum vid behandlingstillfällena hade stor betydelse för att de 
skulle uppleva sig trygga. Samma kvinna beskrev tryggheten av att känna igen sig. 

Jag fick samma rum som förra gången, det rosa enkelrummet. Det kändes tryggt och invant. Nu visste jag 
vad som väntade mig och det var klart mycket lättare (Andersson, 2004, s.39 ).  

Trygga miljöer hade betydelse för att kunna ge kvinnorna avkoppling. Dessa gav dem något 
annat att tänka på för en stund och även inbringade kraft till att orka leva och kämpa mot 
sjukdomen. Att ha ett speciellt ställe dit de kunde gå för att få ventilera känslor och komma 
bort ifrån verkligheten hjälpte dem att inte ge upp. 
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5.4 Vetskapen om att livet kommer ta slut 
 

Vetskapen om att livet skulle ta slut för kvinnorna gav dem upplevelser i form av hopplöshet 
och sorg.  

  

5.4.1 Hopplöshet 
 

Hopplöshet var något som kvinnorna upplevde. Den kunde uppkomma alltifrån att de inte 
hade den fysiska styrka som de önskade till att de insåg att de skulle dö i sin sjukdom. Att inte 
kunna leva ett normalt familjeliv, såsom att ta hand om barn, tvätta och laga mat gav upphov 
till en hopplöshet bland kvinnorna. En kvinna beskrev hopplösheten som följande: 

Jag hade inte tid att vara sjuk. Fan, springa på sjukhuset hela tiden. Jag vill vara med Evelina och allt det 
där. Stryka, tvätta och städa, allt som mammor gör. Vara en fru, laga mat tills Lars kommer hem, stryka 
hans skjortor (Höglin, 1995, s.52 ). 

Från att tidigare levt ett aktivt liv, där motionering haft en betydelsefull roll i kvinnornas liv, 
till att drabbades av cancer där de genomgått behandlingar som tärde på kroppen. Kvinnorna 
beskrev att de kände en orkeslöshet som var svår att acceptera, då de inte längre hade den 
fysiska orken att utföra aktiviteter. Detta medförde att de kände hopplöshet. En av kvinnorna 
var instruktör på ett gym och hade precis avslutat ett pass. 

Häftigt! Kör du nästa vecka också? Då brister det. Det går inte att se vad som är tårar och vad som är svett 
men allt rinner. Nej, hon kommer inte att köra nästa vecka. Det här var hennes sista pass. Kroppen klarar 
knappt en promenad (Natt och Dag, 2009, s.46 ). 

Vetskapen om att cancern inte gick att bota och att kvinnorna skulle dö medan de fortfarande 
var unga gav hopplöshet. De upplevde att kampen om att bli frisk varit förgäves då cancern 
spred sig i deras kroppar. En kvinna beskrev hopplösheten såhär: 

Jag minns att jag låg i Viktors säng och grät och kände en fullständig hopplöshet och tomhet. Hade allt 
kämpande varit förgäves? (Andersson, 2004, s.61 ).  

Hopplöshet uppstod då de inte visste hur lång tid de hade kvar att leva. Att lämna sina barn 
och partners och veta att de skulle fortsätta att leva ett liv utan dem, samt inte få se sina barn 
växa upp och följa deras utveckling gjorde att kvinnorna upplevde hopplöshet.  

Jag satt och såg på min son vid köksbordet och tänkte: Hur ska det gå för honom? Klarar han sig utan 
mig? Jag vill ju så gärna vara med när han växer upp. Se hans utveckling och hans framtid. Hjälpa och 
stötta honom genom de jobbiga tonåren. Försöka styra honom i rätt riktning. Inte försvinna när han är 
som skörast (Andersson, 2004, s. 14). 

En av kvinnorna beskrev hur hon kände hopplöshet då cancern inte längre gick att bota. 
Skulle hon inte bli frisk var livet över.  
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Det som ger mig ångest är att om jag inte blir frisk dör jag. Finns det något annat? Jag känner att det här 
är sista chansen (Höglin, 1995, s.45 ). 

Hopplöshet var något som alla upplevde på ett eller annat sätt vid olika tillfällen. Den kunde 
uppkomma i samband med behandling som gav svåra biverkningar, eller då kvinnorna hade 
kroppsliga smärtor. Hopplöshet var något som uppkom då kvinnorna upplevde sig svagare på 
grund av cancern. 

 

5.4.2 Sorg inför döden 
 

Kvinnorna upplevde ingen större rädsla inför döden. Det var något naturligt och de hade tid 
att bearbeta tankarna om att de skulle lämna livet i ung ålder. Under tidens gång blev det en 
naturlig del av deras liv att veta att de skulle avlida, det som tidigare varit skrämmande. En 
kvinna beskrev sina tankar om döden: 

Jag har blivit trygg i mig själv och känner ett lugn som jag tidigare saknat. Jag är inte lika rädd för döden 
och mötet med svårt sjuka människor längre. Jag vet att vi alla kommer dit en vacker dag vare sig vi vill 
eller inte (Andersson, 2004, s. 69). 

Tanken på att de inte skulle få uppleva saker som de hade önskan om att få göra gjorde att de 
inte kände sig redo för att dö.  Vissa av kvinnorna hade mål som de ville uppfylla innan de 
avled. Det var saker som gjorde att de kände mening med sitt liv. Det som oroade dem mest 
var tanken på hur deras familjer skulle klara sig utan dem efter att de inte längre levde kvar.  

Det finns många orosmoment och Sabina vill själv vara med och planera sina barns framtid. Det är helt 
absurt att fundera över vad som ska hända med ens barn när man inte finns längre (Natt och Dag, 2009, 
s.141 ).  

Att stå inför döden och behöva lämna sina nära och kära i ett liv utan sin mamma och fru, 
gjorde att kvinnorna upplevde sorg. Inte sorg för sin egen del utan för andras, att de skulle 
behöva leva med en sorg efter dem. En av kvinnorna beskrev sorgen som följande: 

Hon var inte rädd för att dö, däremot ledsen över att inte få vara med, och sorgsen över andras saknad 
efter henne (Höglin, 1995, s.59 ). 

Trots att de kämpat allt vad de kunnat för att överleva sjukdomen, lyckades de inte. Sorg över 
vetskapen att de skulle dö uppstod, både för deras egen skull men även för andras. Att de 
skulle ryckas bort ifrån gemenskapen med familj och vänner orsakade sorg. 

6. Diskussion  
 

Följande avsnitt är en diskussion angående metod, examensarbetets resultat och förslag till 
ytterligare forskning. Avsnittet avslutas med en etikdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 
 

För att uppnå examensarbetets syfte valdes att analysera biografier då en djupare kunskap om 
upplevelser beskrivna av kvinnorna själva söktes. Ett annat alternativ hade kunnat vara att 
analysera kvalitativa artiklar, alternativet valdes bort på grund av att de inte är obearbetat 
material. Resultaten i artiklar är dessutom en tolkning av upplevelser, vilket kan medföra att 
det kanske inte stämmer överens med de upplevelser de drabbade beskrev. Å andra sidan hade 
artiklar kunna gett ett annat resultat, då de innefattar flera personer. Därför valdes ett 
obearbetat material. Biografierna ansågs på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt kunna besvara 
examensarbetets syfte eftersom de beskrev kvinnornas upplevelser av att leva med cancer. 
Segesten (2006) skriver att biografier kan vara en bra källa till kunskap, då upplevelser och 
erfarenheter beskrivs av personen själv. Det fanns även ett annat alternativ för val av metod 
som kunde ha besvarat examensarbetets syfte, nämligen intervjuer. För att kunna genomföra 
intervjuer krävs det kunskap och erfarenhet då det är mycket planering och arbete kring dessa.  
Denna metod valdes först och främst bort på grund av tidsbrist, men även då erfarenhet 
saknas. Polit och Beck (2008) menar också att vid en intervju undersökning kan det 
framkomma en större mängd data som måste analyseras, vilket är tidskrävande.  

Enligt Dahlborg Lyckhage (2006) är det lämpligt att använda en manifest innehållsanalys, då 
examensarbetet utgår ifrån självbiografier, varpå denna analysmetod valdes. Graneheim och 
Lundman (2004) beskriver den manifesta innehållsanalysen med att det uppenbara beskrivs, 
det vill säga det synliga i texten. Examensarbetets syfte var att beskriva unga kvinnors 
upplevelser av att leva med cancer. Dessa upplevelser tolkades textnära, med avsikt att 
beskriva det synliga. Det ansågs vara den analysmetod som skulle kunna ge examensarbetet 
det mest trovärdiga resultatet, eftersom upplevelserna då blev beskrivna. I efterhand hade den 
latenta innehållsanalysen kunnat användas, då det var lätt att göra en tolkning av 
meningsenheterna. 

Inklusionskriterier vid valet av biografier var att de skulle vara skrivna på svenska, att det 
skulle handla om svenska kvinnor i åldern 20 till 40 år som skulle ha insjuknat i cancer. 
Boken skulle ha varit skriven under de senaste fem åren innan utgivning. Att boken skulle 
vara skriven på svenska var för att översättning skulle undvikas då det är svårt att översätta ett 
språk ordagrant och därmed kan misstolkningar ske. Å andra sidan hade examensarbetets 
resultat kanske blivit annorlunda om vi hade använt oss av böcker skrivna på ett annat språk. 
Böcker skrivna av svenska kvinnor valdes då sjukvården kan skilja sig avsevärt olika länder i 
mellan. Detta kan påverka upplevelserna då prognos för tillfrisknande kan skilja sig olika 
länder beroende på hur kompetent sjukvården är. Anledningen till att examensarbetet endast 
handlar om kvinnor var för att begränsa problemområdet. Kvinnor i åldern 20 till 40 år valdes 
ut då de förmodligen befinner sig mitt i familjebildande och karriär. Att drabbas av cancer i 
denna ålder kan medföra upplevelser som påverka hela kvinnans liv. Om kvinnorna skulle ha 
varit äldre, kanske upplevelserna skulle vara desamma, men de befinner sig inte mitt i livet. 
Examensarbetets syfte var att beskriva unga kvinnors upplevelser att leva med cancer. Dessa 
unga kvinnor befinner sig mitt i livet. Anledningen till att boken skulle ha varit skriven under 
de senaste fem åren efter insjuknande, var för att då ansågs upplevelserna fortfarande vara 
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färska i kvinnornas minne. Böckerna var från åren 1995 till 2009, ingen åldersgräns för hur 
gamla böckerna fick vara bestämdes, då det antogs att beskrivningar av upplevelser är tidlösa. 

Två av de tre biografierna var skrivna av författare och inte av kvinnorna själva. Författarna 
har dock följt kvinnorna under en tid och därmed levt nära inpå dem för att kunna förmedla 
deras budskap i biografierna. Dock kan detta vara en nackdel eftersom det inte framkommer 
om det är kvinnorna själva som valt de upplevelser som skildras i biografierna. Det kan vara 
så att det är författaren själv som har valt vilket material som publiceras i biografin. Resultatet 
kan därför ha blivit påverkat av detta. Å andra sidan innehöll biografierna en hel del 
dagboksanteckningar som var kvinnornas egna ord.  Kanske hade resultatet blivit annorlunda 
om kvinnorna själva hade skrivit böckerna. Trots det ansågs materialet hålla kvalitet för att 
besvara examensarbetets syfte. De tre böckerna innehöll sammanlagt fem olika berättelser om 
kvinnors upplevelser av att leva med cancer. Det ansågs vara ett tillräckligt underlag för att 
kunna besvara examensarbetets syfte.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten ökar om det är möjligt att överföra 
fynden i en studie till en annan grupp. I föreliggande resultat framkom det att kvinnorna hade 
relativt likartade upplevelser av att leva med cancer. Det gör att resultatet är överförbart på 
andra kvinnor, vilket ökar tillförlitligheten. Graneheim och Lundman (2004) skriver vidare att 
tillförlitligheten ökar om examensarbeten innefattar olika kön och olika åldrar, då det blir en 
större variation. Detta examensarbete omfattar endast kvinnor vilket gör att resultatet inte kan 
överföras på män, då de kan ha annorlunda upplevelser än kvinnor. Examensarbetet syftade 
till att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med cancer. Kvinnorna skulle vara i 
åldern 20 år till 40 år. Kvinnornas ålder varierade inom detta intervall. Det kan tyckas att det 
inte har någon variation i ålder, men det ansågs att detta åldersintervall omfattar en hektisk 
period i livet där mycket kan hända på kortare tid. Därför anses tillförlitligheten öka 
ytterligare då det var olika åldrar på kvinnorna. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Följande avsnitt diskuterar examensarbetets viktigaste resultat. Dessa presenteras under fyra 
rubriker när beskedet är cancer, kraftkällor, faktorer som påverkar kvinnornas trygghet samt 
mot livets slut. Under dessa rubriker diskuteras examensarbetets resultat gentemot bakgrund, 
samt reflekteras gentemot examensarbetets teoretiska perspektiv. 

 

6.2.1 När beskedet är cancer 
 

I föreliggande resultat har det framkommit att de cancersjuka kvinnorna till en början 
förnekade symtom på cancer. De har fortsatt att leva som vanligt och sköt på att söka 
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läkarvård. Att kvinnorna förnekade symtomen berodde kanske på att de var rädda för att få 
veta vad som drabbat dem, en bekräftelse som hotade kvinnornas liv. Tobin och Begley 
(2008) menar att människan kan uppleva en form av lättnad när de får bekräftat att de har 
drabbats av cancer. Det är något som inte framträder i detta resultat. Utan upplevelser i form 
av förtvivlan förekom snarare hos kvinnorna och att inte längre kunna bortse ifrån sanningen 
vad som drabbat dem. De upplevde förtvivlan på grund av att de inte kunde förstå varför just 
de blev drabbade av cancer. Stegenga och Ward- Smith (2009) beskriver att dessa funderingar 
om varför just ”jag” drabbas är vanligt förekommande bland människor som får ett 
cancerbesked. Salander (2002) beskriver att en människa som nyligen fått ett cancerbesked 
kan upplevas som oberörd av beskedet för att en tid senare bryta ihop. I resultatet kan en 
liknande situation urskiljas, en kvinna ville smälta beskedet i enrum och inte visa sig svag 
inför andra. När hon lämnade rummet kom reaktionen direkt och hon började gråta. 
Upplevelse i form av föraning fanns bland kvinnorna.  Det var vanligare att denna upplevelse 
infann sig när kvinnorna återinsjuknade i cancer än vid det begynnande insjuknandet. Detta är 
något som Tobin och Begley (2008) beskriver, en så kallad misstänkt kännedom och menar 
att en människa kan känna på sig att något är fel redan innan de fått ett cancerbesked. 

 

6.2.2 Kraftkällor 
 

Hoppfullhet visade sig vara något viktigt för kvinnorna. En tro på ett tillfrisknande var något 
avgörande för deras överlevnad. Att fullfölja mål som kvinnorna hade satt upp i livet var 
något som stärkte hoppet. Det medförde att de upplevde att livet fortsatte trots att de drabbats 
av cancer. Reynolds Hales (2008) menar att hopp är en motivation till att kunna sätta upp mål 
i livet. Resultatet i föreliggande examensarbete visar att kvinnorna istället använde sina mål i 
livet som en motivation för att känna hopp. Hoppet var det sista som en sjuk kvinna övergav, 
om ens hon gjorde det. Det fanns ett flertal faktorer som bidrog till att hoppet kunde bevaras 
hos kvinnorna. Trots att medvetenhet fanns att sjukdomen kunde leda till döden kvarstod ändå 
hoppet. 

Reynolds Hales (2008) beskriver att anhöriga är en viktig faktor för patientens hopp. I 
föreliggande examensarbete påvisas även hur viktiga anhöriga var för kvinnorna. De beskrev 
dock inte att anhöriga direkt bidrog till hoppfullhet, men att de var den största anledningen till 
att kämpa för att bli frisk. Indirekt kan det då innebära att kvinnornas hoppfullhet ändå 
påverkades av anhörigas stöd eftersom utan hoppfullhet är det svårt att tro på ett 
tillfrisknande. Kvinnorna upplevde en stark gemenskap och trygghet ifrån sina anhöriga, 
något som de inte ville lämna, detta gjorde att en motivation till att vilja bli frisk upplevdes. 
Martinsen (1989) skriver att människan är beroende av andra människor och att det är en 
grundsten i dennes tillvaro. Alvsvåg (2006) skriver vidare att Martinsen talar om att 
människan inte kan ryckas bort ifrån den sociala miljön och gemenskapen med människor. 
Kvinnorna beskrev att det viktigaste som fanns i livet var kärleken till sina familjer. Familjen 
gjorde att kvinnorna kunde inhämta kraft för att kämpa mot sjukdomen. Gemenskap inom 
familj och vänner bidrog till att de inte upplevde sig ensamma och att de kände sig 
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uppskattade. Kvinnorna var en viktig del i gemenskapen som inte kunde förloras. Upplevelsen 
av att känna sig älskad och behövd av anhöriga skapade livskraft hos dem. 

Livskraft uppkom inte bara ifrån anhörigas stöd utan även ur fysisk aktivitet och specifika 
föremål. Flera av kvinnorna var fysiskt aktiva innan de insjuknade i cancer. Sjukdomen 
medförde att de tappade ork till att utföra aktiviteter. Återvunnen kraft att kunna motionera 
gav kvinnorna livskraft. Det var ett tecken för dem att de hade kontroll över sjukdomen och 
var på väg att bli friska.  

 

6.2.3 Faktorer som påverkar kvinnornas trygghet  
 

Största källan till trygghet ansågs vara uppmuntran och stöd ifrån familj och vänner. De gav 
kvinnorna tron och positiva tankar för att kämpa mot sjukdomen. Familjen fanns alltid nära då 
kvinnorna behövde ge utlopp för sina känslor och de behövde inte vara ensamma att bära den 
tunga bördan att vara sjuk. Kvinnorna upplevde att beroendet av familjen var särskilt viktigt 
när det var tunga perioder. Kirkevold (2000) skriver att Martinsen talar om att beroendet av 
andra människor blir mera påtagligt i samband med sjukdom, lidande eller 
funktionsnedsättning.  Resultatet påvisar även att kvinnorna uppskattade att det fanns 
sjuksköterskor som de kunde lita på och som visade medkänsla för dem. Steginga m.fl. (2005) 
belyser också vikten av att patienten har stöd ifrån sjuksköteskor för att kunna ta sig igenom 
sin cancerupplevelse. Även Ödling m.fl. (2002) menar att denna relation mellan patient och 
sjuksköterskor är betydelsefull då patienten får ett förtroende för dem och därmed finns 
utrymme för att visa känslor. Kvinnorna i föreliggande resultat genomgick flera behandlingar 
under lång tid. Mcilfatrick m.fl. (2006) beskriver att när en patient genomgår en längre 
behandling, finns det tid till att kunna utveckla en god och förtroendeingivande relation. 
Sjuksköterskan kan genom den goda relationen hjälpa och stötta patienten genom 
behandlingen och bidra till en god upplevelse. Detta var något som även framkom i resultatet 
då kvinnorna beskrev sina relationer till sjuksköterskor. Alvsvåg (2006) skriver att Martinsen 
beskriver att människan är skapt beroende av gemenskap. Hon berättar om kroppen som en 
skapad helhet, där behov och ande eller kropp och ande ingår i en välvillig interaktion, där 
känslor inte kan undvikas. Resultatet i examensarbetet påvisar att tryggheten i gemenskapen 
hos anhöriga såväl sjuksköterskor var viktig för kvinnorna. De ville känna att någon tog hand 
om dem, att de hade någon att stötta sig mot när det var som svårast för dem.  

Miljön ansågs ha inverkan på kvinnornas trygghet. De hade själva vissa platser som de kunde 
besöka för att inhämta kraft. Dessa platser ingav kvinnorna en trygghet som de inte kunde 
uppleva någon annanstans. Där fick de möjlighet att få något annat att tänka på än sjukdomen, 
att få känna på hur livet var innan de blev sjuka. De beskrev att dessa miljöbyten var viktiga 
för deras välmående. Martinsen (2000) beskriver att människan alltid är i en viss situation på 
ett visst ställe och i ett särskilt utrymme. Hon betonar att rummet ska inge en atmosfär som 
skapar trygghet och trivsel.  
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Arkitektur som har med produktion av rum att göra, rum som människan färdas i. Rummen är 
betydelsefulla för människans behov, existens, kultur och socialt umgänge (Martinsen, 2000). 
Alvsvåg (2006) skriver att Martinsen vidare beskriver sjukrummet som en viktig fysisk, 
kroppslig och konstruerande plats. En plats som delas med andra människor. Kvinnorna i 
föreliggande resultat beskrev att de först kände en rädsla och nervositet för att genomgå 
behandling på sjukhuset. De hade tidigare erfarenheter av att miljön kändes som steril och kal, 
vilket ingav ett icke välkomnande intryck. Detta förändrades då de kom för att få behandling. 
Rummen beskrevs som varma, välkomnande och trygga. De var vackert inredda med färger, 
tavlor och möbler vilket gav ett positivt intryck. Att miljön var betydelsefull för kvinnorna 
återkom ett flertal gånger under deras berättelser. Något som att få komma till samma rum för 
att få behandling gång efter gång hade stor inverkan för hur kvinnorna upplevde sina 
behandlingar. De gav dem en trygghet att veta hur rutinerna såg ut, de behövde inte vara 
nervösa.  

Solen var en kraftkälla till några av kvinnorna. Solens strålar gav dem styrka och kraft till att 
orka med sjukdomen. Solens strålar upplevdes som att de pekade just på dessa kvinnor och 
gjorde så att de orkade kämpa vidare. När det inte var möjligt att gå ut för att se solen, ritade 
en kvinna av den och satte upp den i sitt sjukhusrum. Det gjorde att hon fick kraft och visste 
att solen alltid var vid hennes sida. Alvsvåg (2006) skriver att Martinsen beskriver arkitektur, 
umgänge med varandra, kunskap och vår närvaro sätter tonen och färgen på situationen och 
rummet. Människan går in i det allmänna rummet, men genom bostaden skapas det kulturella 
rummet. I förhållande till detta resultat beskrev kvinnan att sjukhusets rum inte blev ett 
vanligt rum som vem som helst skulle kunna vara i. Hon satte sin personliga prägel i rummet 
för att uppleva trygghet. 

 

6.2.4 Mot livets slut 
 

Kvinnorna i föreliggande examensarbete upplevde hopplöshet. Deras största önskan var att få 
bli friska ifrån sin cancer så att de kunde leva ett liv tillsammans med sin familj. Hopplöshet 
kunde även uppkomma i samband med att de inte hade den fysiska kraft som de önskade eller 
att de drabbades av svåra biverkningar ifrån behandling som till exempel illamående och 
håravfall. Yeh (2002) skriver att hopplöshet kan uppkomma i samband med biverkningar ifrån 
behandling, då de anses som plågsamma av patienten. Det kan vara svårt för patienten att 
hantera det, vilket leder till att hoppet sänks. Då cancern inte gick att bota och samtidigt spred 
sig, upplevde kvinnorna en hopplöshet över att de kämpat förgäves.  

Rädsla inför döden var ingenting som kvinnorna uttryckte, de hade haft tid till att bearbeta 
tankarna om att livet kommer att ta slut. Det som bekymrade kvinnorna mest var tanken på att 
de skulle lämna sina barn, sin man och övrig familj i förtid. Deras största sorg var tanken på 
att deras familj skulle behöva leva i en sorg efter kvinnorna. Martinsen (1989) skriver att 
beroendet av varandra är en grundsten i människans tillvaro. Gemenskapen med familj gav 
kvinnorna en mening med livet, tillsammans med dem kände de sig hela. Tanken på att de 
skulle lämna livet i ung ålder, gjorde att gemenskapen inom familjen föll i spillror. Helheten 
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som upplevdes i gemenskapen skulle då försvinna. Detta talar även Martinsen om då hon 
beskriver att människan lever i gemenskap med människor, djur och natur, som relaterar till 
en skapande drivkraft som upprätthåller helheten (Alvsvåg, 2006). 

 

6.2.5 Förslag till ytterligare forskning 
 

Examensarbetet har gett ytterligare förståelse för unga kvinnors upplevelser av att leva med 
cancer. Det som framkommit i examensarbetets resultat har vissa likheter med tidigare 
forskning. Något som framkommit i resultatet, men som det finns sparsamt med forskning 
om, är bland annat hur kvinnorna belyser vikten av en trygg miljö. Ett förslag på fortsatt 
forskning skulle kunna vara hur vårdare kan skapa en trygg miljö för den cancersjuka 
patienten.  Kvinnorna i resultatet beskrev upplevelser som hopplöshet och sorg inför att de 
skulle dö i ung ålder. Dessa upplevelser uppkom i första hand på grund av att de skulle 
behöva lämna sin familj. Ett ytterligare förslag på forskning skulle kunna vara att fördjupa 
sjuksköterskors kunskaper om hur de kan stötta och hjälpa kvinnor som befinner sig i en 
sådan situation. 

 

6.2.6  Examensarbetets användbarhet i praktiken 
 
Reinke m.fl. (2010) menar att det är viktigt att sjuksköterskor samtalar med patienter om 
livskvalité. För att sjuksköterskor ska kunna förstå patienterna är det viktigt att hon har 
kunskaper om patientens upplevelser kring sin cancer. Dessa upplevelser uppkommer hela 
tiden i patientens vardag och inte endast i samband med vårdbesök. Genom att fördjupa 
sjuksköterskors kunskaper om patientens upplevelser kan de knyta an till att genom samtal 
hjälpa patienten att uppleva en bättre livskvalité. Ödling m.fl. (2002) påpekar att det är viktigt 
för patienten att de känner att de har någon att lita på, samt dela sina känslor med. Även Liu 
m.fl. (2006) talar om att det är betydelsefullt att sjuksköterskor förstår patientens behov när de 
är psykiskt sårbara och känsliga. I och med detta kan det vara värdefullt att sjuksköterskor tar 
del av detta examensarbetets resultat då de beskriver unga kvinnors upplevelser av att leva 
med cancer. Den ökade förståelsen för fenomenet skulle kunna bidra till att patienten känner 
att sjuksköterskorna förstår och delar deras upplevelser. Genom att förstå hela patientens 
situation, även gällande livet utanför sjukhuset, får sjuksköterskor en helhetsbild av patientens 
situation och upplevelser. Detta kan bidra till att patienten kan få en individuell och god vård. 
 

6.3 Etikdiskussion 
 

Kvinnorna har gett medgivande om att texterna får läsas, genom att biografierna är 
publicerade. Men det framkommer inget medgivande om att texterna får analyseras. Därför 
var vi objektiva och noggranna vid inläsning för att undvika att texterna skulle förvrängas vid 
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analys. Citat återgavs ordagrant och resultatet uttryckte det synliga ur texterna. En manifest 
innehållsanalys användes för att det synliga i texterna skulle tolkas och därmed inte ge ett 
missvisande resultat. Under examensarbetets gång har inga etiska problem eller dilemman 
förekommit. 

 

7. Slutsats  
 

Upplevelsen av att som ung kvinna leva med cancer framträdde som en dramatisk förändring i 
livet och hotade dess existens. Det var inte bara kroppen som påverkades av cancern, utan 
även själen och gemenskapen med andra människor. Cancerbeskedet gav kvinnorna en 
upplevelse i form av förtvivlan, en förtvivlan över att cancer just drabbat dem.  

Trots en dålig prognos kunde ändå kvinnorna uppleva hoppfullhet och viljan att leva.  
Hoppfullhet uttryckte sig i form av att kvinnorna hade en tro på att de skulle övervinna 
cancern. Den gav också kvinnorna kraft till att stärka sin vilja att överleva. Livskraften 
uppkom först och främst ifrån kärleken till deras familjer. Gemenskapen med familjerna gav 
kvinnorna kraft till att bekämpa cancern. Resultatet påvisar även att upplevelsen av trygghet i 
gemenskap och miljö var något betydelsefullt för kvinnorna. Trygghet i gemenskap upplevde 
de tillsammans med deras familjer och vänner. Upplevelsen av trygghet ifrån olika miljöer var 
något som kvinnorna beskrev som viktigt för deras kamp mot cancern. De hade alla sina egna 
speciella ställen dit de gick för att inhämta kraft och trygghet.  

Sorg inför döden gav kvinnorna upplevelser i form av hopplöshet och sorg för att behöva 
lämna gemenskapen med deras familjer. De beskrev hur de upplevde sorg över att inte få vara 
med under deras barns uppväxt samt över den sorg som familjen skulle behöva genomgå efter 
att de avlidit. Resultatet stämmer till viss del överens med tidigare forskning, men det har 
även framkommit olikheter. Examensarbetets syfte har besvarats genom resultatet. 
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