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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Bröstcancer är kvinnornas vanligaste cancersjukdom. Att drabbas av bröstcancer 

innebär en stor påverkan på det vardagliga livet. Biverkningarna av behandlingen innebär ett 

lidande för kvinnorna. Under sjukdomsperioden spelar sjuksköterskan en viktig roll för hur 

kvinnorna upplever sitt lidande under behandlingen. 

Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av lidande under sin 

bröstcancerbehandling. 

Metod: En självbiografisk studie grundad på fem självbiografier. Materialet analyserades 

enligt Lundman och Hällgren- Graneheims (2012) manifesta innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet bildade fyra huvudkategorier och tolv underkategorier. Fysiskt lidande i 

förhållande till att behandlas; Smärta, Hudproblem, Aptitlöshet och Trötthet. Psykiskt lidande 

i förhållande till att behandlas; Förändrad kroppsbild, Ovisshet och Tankar på döden. 

Lidande i förhållande till vårdkontakten; Bristande information, Misslyckade vårdåtgärder 

och Att vara i händerna på sjukvården. Lidande i förhållande till det vardagliga livet; 

Relationer och familj samt Arbete och fritid. 

Slutsatser: Bröstcancerbehandlingens biverkningar innebar ett lidande och påverkade även 

kvinnornas närstående och vardag. Upplevelsen av lidande under behandlingen var outtalat, 

där kvinnornas lidande uttrycktes i form av negativa känslor, såsom smärta, oro och 

illamående. Studien kan ge vårdpersonal en ökad inblick gällande hur kvinnor med 

bröstcancer upplever sin behandling, vilket ger kunskap om hur lidande under behandlingen 

kan lindras. 
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INLEDNING 
 

Bröstcancer är kvinnornas vanligaste cancersjukdom och kvinnor som drabbas av bröstcancer 

representerar en stor patientgrupp inom cancervården. Under sjuksköterskeutbildningen har 

författarna mött personer med cancer vilket har resulterat i funderingar och känslor gällande 

hur cancer påverkar olika människors liv. Ett intresse väcktes även för hur kvinnor med 

bröstcancer upplever sin behandling. En förbättrad insikt gällande kvinnornas upplevelse av 

att behandlas för bröstcancer anser författarna kan bidra till en ökad förståelse inom vården 

och en mer individanpassad vård. 

 

BAKGRUND  

 
Totalt ställs omkring 61 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige, av dessa är över 9000 

bröstcancer (Cancerfonden, 3 november, 2015). Bröstcancer utgör 30 procent av all cancer 

som drabbar kvinnor, vilket gör den till kvinnornas vanligaste cancersjukdom. I Sverige 

drabbas 20 kvinnor varje dag. De senaste årtiondena har behandlingsmetoderna förbättrats 

och fler fall upptäcks tidigt, vilket tillsammans har resulterat i en ökad överlevnad. Orsaken 

till bröstcancer är inte klarlagd, men antas bero på ett komplicerat samspel mellan olika 

riskfaktorer såsom det kvinnliga könshormonet östrogen, yttre miljöfaktorer och arvsanlag 

(Ibid.).  

 

Utveckling av cancer 

Cancer innebär att en tidigare frisk cell börjar dela sig onormalt snabbt och tappar sin 

fysiologiska funktion (Cancerfonden, 3 november, 2015). En ansamling av celler sker och 

resulterar i bildningen av en cancertumör med en egen blodförsörjning. Till slut kan tumören 

bli så stor att den syns och känns. Det förekommer godartade (benigna) och elakartade 

(maligna) tumörer. En godartad tumör kan växa sig stor, men den kan inte växa igenom 

vävnader eller sprida sig till andra ställen i kroppen. En elakartad tumör kan däremot tränga in 

i andra vävnader och komma i kontakt med blodkärl och lymfkärl (Ibid.). Sand (2007) 

beskriver hur celler ifrån en elakartad tumör kan lossna och sedan via blodet och lymfan ta sig 

fram till exempelvis armhåla, hals och leverns ovansida. På detta sätt kan cancern även 

spridas ifrån det ena bröstet till det andra och bilda nya tumörer, så kallade metastaser eller 

dottertumörer. 

 

Bröstcancerbehandling 

Tumörens egenskaper, sätt att växa, storlek och spridning till närliggande lymfkörtlar 

bestämmer vilken sorts behandling som ska användas (Socialstyrelsen, 2015a). Behandlingen 

kan exempelvis bestå av kirurgi, läkemedelsbehandling och strålning i olika kombinationer. 

Mammografi används som en allmän hälsoundersökning för att upptäcka bröstcancer, samt 

även i kombination med ultraljud för att se om en upptäckt cancer är spridd till kringliggande 

vävnad. Genom att ta ett eller flera vävnadsprov kan tumörens egenskaper undersökas (Ibid.). 

Bröstcancer betraktades tidigare som en lokalt belägen sjukdom där kirurgi och 

strålbehandling av brösten dominerade. Insikten om att dödligheten vanligtvis berodde på en 

spridning av cancern resulterade i att tilläggsbehandlingar före och efter operation började 

användas (Socialstyrelsen, 2015a).  
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Tilläggsbehandlingen kan bestå av antiöstrogener som hämmar östrogen, cytostatika 

(cellgifter) och målinriktade läkemedel i form av olika antikroppar som tillsammans 

attackerar cancercellerna. Dessa tilläggsbehandlingar har minskat risken att dö i bröstcancer 

med 50 procent (Ibid.). De fysiska biverkningarna varierar mellan behandlingsmetoderna och 

kan exempelvis bestå av aptitlöshet, håravfall, hudirritation, trötthet och munhålebesvär 

(Cancerfonden, 7 november, 2015). Operation är en vanlig behandling, där patienten kan 

känna sig illamående, ha ont och vara trött vid uppvaknande ur narkosen. En relativt vanlig 

biverkning efter operationen är att det samlas lymfvätska under huden som kan ge ytterligare 

smärta. Det kan även vara svårt att röra axeln, då operationssåret stramar och gör ont 

(Cancerfonden, 3 november, 2015). 

 

Upplevelsen av lidande vid bröstcancer   

 Alla människor möter lidande i livet, ofta i samband med sjukdom. Lidandet begränsas inte 

till sjukdomen i sig, utan berör även kroppsliga, andliga och själsliga aspekter av personens 

liv i förhållande till andra. Reaktioner på lidande kan bestå av skuld, ilska, nedstämdhet, 

ångest och självömkan. Gemensamt för upplevelsen av lidande är att den som lider ofta har 

svårt att tala om sitt lidande med andra och därför sluter sig inom sig själv (Wiklund, 2003). 

Något som förknippas med ett starkt lidande är att drabbas av en livshotande sjukdom, där en 

cancerdiagnos kan beskrivas som en dramatisk, livsavgörande händelse som påverkar livet på 

alla plan (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer kan 

uppleva lidande, exempelvis ett lidande kopplat till diagnosen och de symtom som sjukdomen 

innebär. Även behandlingen kan medföra ett lidande, såsom fysiska biverkningar vid 

kemoterapi och strålbehandling (Wiklund, 2009). Hur kvinnornas lidande upplevs och 

bearbetas är högst personligt utifrån deras erfarenheter och förutsättningar (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). 

 

Okunskap gällande den medicinska behandlingen och väntan på provsvar kan resultera i 

känslor av stress och maktlöshet (Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014). Enligt 

tidigare forskning finns det även en rädsla inför operationsingrepp och narkos (Remmers et 

al., 2010). Detta innefattar en oro och nervositet över att få långvarig smärta efter operationen, 

att inte vakna efter narkosen och att resultatet inte kommer att bli estetiskt tilltalande. Efter 

operationen kan biverkningar i form av illamående och smärta skapa ytterligare ett lidande för 

patienten (Ibid.). Patienter uttrycker en svårighet att släppa negativa känslor, där 

känslomässigt utlopp såsom att gråta i vissa fall inte ger någon lindring av känslorna utan 

istället resulterar i en känsla av självömkan (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2010). Patienter 

med bröstcancer beskriver en känsla av chock, stress och rädsla i samband med sjukdomen. 

En förändrad kroppsbild kan ge upphov till känslor av tappad identitet, sänkt självkänsla och 

social isolering (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; Tighe, Molassiotis, Morris & 

Richardson, 2011). 

 

Det är vanligt förekommande att kvinnor med bröstcancer upplever en frustration över att 

mista sin roll i familjen, exempelvis att som mamma behöva bli omhändertagen av sitt barn 

(Drageset et al., 2010). Det uttrycks en rädsla för att bli en börda för sin familj samt en vilja 

att skydda dem ifrån negativ information om sjukdomen. På grund av rädsla för de anhörigas 

reaktioner kan patienter undvika att berätta om sina innersta tankar och känslor (Gonzalez & 

Lengacher, 2007; Remmers et al., 2010). Enligt Beatty et al. (2008) uppger flera kvinnor att 

de inte kan fortsätta i samma utsträckning med olika aktiviteter såsom arbete och 

fritidsintressen, vilket skapar ett lidande. Flertalet studier lyfter behovet av vidare forskning 

om hur kvinnor med bröstcancer påverkas av sin cancerbehandling. 
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Genom en utökad kunskap om de psykologiska behoven kan kvinnor erbjudas en mer 

individanpassad vård vilket kan resultera i ett lindrat lidande (Beatty et al., 2008; Tighe et al., 

2011). 

 

Sjuksköterskans roll under behandlingstiden 

Forskning visar hur sjuksköterskan kan stödja kvinnorna under den svåra sjukdomstiden 

genom sin medicinska kompetens, en god omvårdnad samt i relationen som skapas mellan 

patient och sjuksköterska (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Under olika 

behandlingsåtgärder kan ett ökat behov av emotionellt stöd behövas, där sjuksköterskan kan 

underlätta de svårigheter som patienten möter under behandlingen. Stödet bör vara anpassat 

efter patientens önskemål och individuella behov för att vara en hjälp för patienten. 

Sjuksköterskan ska således vara öppen för fysiska behov, men även för patientens emotionella 

påfrestningar. Ett minskat lidande kan uppnås om sjuksköterskan bemöter patientens rädslor 

och frågor, samt tar dennes upplevelser på allvar (Ibid.).  

 

När vården inte är vårdande  

I kontakten med vården upplever flertalet kvinnor att det är påfrestande att svara på för många 

frågor på en gång (Drageset et al., 2010). Informationen som ges upplevs vara på ett 

medicinskt språk som kan vara svårt att förstå, vilket resulterar i en känsla av utsatthet (Krigel 

et al., 2014). Många kvinnor kan uppleva informationen som bristfällig vilket resulterar i en 

osäkerhet gällande diagnosen och den kommande behandlingen. Kvinnorna efterfrågar även 

att läkare och övrig vårdpersonal ska vara mer samordnade i den vård som pågår, så att alla 

jobbar mot samma mål tillsammans med patienten (Ibid.). Förberedande information 

efterfrågas för att kunna hantera svårigheter som de kommer att ställas inför under sin 

sjukdomstid (Kuzari, Biderman & Cwikel, 2013; Tighe et al., 2011). Vidare beskriver 

patienterna hur vårdpersonalens inställning till deras sjukdomsupplevelse påverkar dem. En 

negativ påverkan kan ses om vårdpersonalen inte försöker förklara olika skeenden, utan 

istället antar att patienten inte kommer förstå. En känsla av att inte bli sedd beskrivs när 

patienten inte själv får redogöra för sina känslor gällande exempelvis olika 

behandlingsmetoder (Ibid.). 

 

TEORETISK REFERENSRAM  
 

Studien baseras på ett vårdvetenskapligt perspektiv som har sin grund i livsvärldsteorin. 

Livsvärldsteorin fokuserar på patientens upplevelse av sin sjukdom och vård, detta för att 

möjliggöra en vård utifrån individens behov av stöd (Dahlberg & Segesten, 2010). Studien 

undersöker kvinnors subjektiva upplevelser av lidande under deras bröstcancerbehandling. 

Vårdvetenskapen inriktar sig på hur patientens hälsoprocesser kan stödjas för att uppnå hälsa 

trots sjukdom (Ibid.). Följande vårdvetenskapligt begrepp kommer att vara av betydelse i den 

kommande litteraturstudien: 

 

Lidande  

Lidande är ett mångfacetterat begrepp. Det kan ses som en del av livet men utan en egen 

innebörd (Eriksson, 1994). Beroende på hur personen upplever sig själv och sina erfarenheter 

ges lidandet en betydelse. Om personen ser på lidandet som en del av livet, där nivån är 

uthärdlig, kan lidandet vara förenligt med hälsa och utveckling. Dock kan lidandet vara 

outhärdligt och hämma personens hela varande. 
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 Lidandet under bröstcancerbehandlingen kan delas in i tre olika former, sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande (Ibid.); 

 

Sjukdomslidande är kopplat till sjukdom och behandling (Eriksson, 1994). Den kroppsliga 

smärtan förekommer ofta i en viss del av kroppen, men fångar patientens hela uppmärksamhet 

och försvårar möjligheten att hantera lidandet. Det själsliga och andliga lidandet som 

patienten kan erfara i samband med sin sjukdom och behandling är mindre omskrivet. 

Vårdlidande är inte ett symtom på sjukdom utan kan beskrivas som ett svar på otillräcklig 

vård. Det förekommer olika former av vårdlidande såsom kränkning av patientens värdighet, 

maktutövning och utebliven vård (Ibid.). Ett vårdlidande kan framförallt uppstå ur den 

vårdande relationen, där patienten går miste om det positiva som denna relation kan ge. När 

lidandet inte blir uppmärksammat resulterar det i att patienten fråntas sina möjligheter att ta 

en aktiv del i sin hälsa och i sin vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Slutligen kan ett 

livslidande identifieras. När en person får bröstcancer påverkas hela livet. Det tidigare livet 

personen har tas på många sätt successivt ifrån en. Livslidande kan på detta sätt förstås som 

det lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära att leva, att existera bland alla andra 

människor (Eriksson, 1994). 

 

Utöver detta beskriver Arman och Rehnfeldt (2006) lidande som en del av det mänskliga 

livet, där orsakerna till lidande är oändliga. Det är inte själva orsaken som bestämmer 

intensiteten på lidandet, utan istället hur personen upplever mening gentemot det hon förlorat, 

eller om den framtida meningen är hotad. Meningen eller värdet av det som riskerar att 

förloras, till exempel den egna hälsan, eller en anhörigs stundande bortgång, är det som avgör 

hur starkt lidandet upplevs. Ofta börjar ett lidandeförlopp dramatiskt, med exempelvis en 

cancerdiagnos eller en olycka, men kan även smyga sig på som en långsam process som en 

insikt om sjukdomens betydelse för livet och dess obotlighet (Ibid.).  

 

Sammanfattningsvis kan lidandet ses som individuellt, där egna upplevelser, erfarenheter och 

värderingar styr nivån av lidandet. Kategoriseringar av olika former av lidande är 

förekommande, såsom sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Lidandet kan ses som 

en del av det mänskliga livet, där värdet av det som riskerar att förloras bestämmer nivån på 

lidandet. En bristande vård påverkar patientens nivå av lidande. Utgångspunkten för studien 

kommer att vara lidande ur ett helhetsperspektiv, där lidandet kan ses påverka alla aspekter av 

kvinnornas liv under bröstcancerbehandlingen.   
 

PROBLEMFORMULERING 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor, vilket gör dessa kvinnor till en 

stor patientgrupp inom cancervården. Dagens medicinska utveckling har resulterat i 

förbättrade behandlingsmetoder och större möjligheter att upptäcka bröstcancer, vilket har 

gett en ökad överlevnad. Att behandlas för bröstcancer innebär olika fysiska biverkningar, 

såsom trötthet, smärta, håravfall, illamående och aptitlöshet. Under behandlingsperioden kan 

även en psykisk påverkan ses, där exempelvis en förändrad kroppsbild kan ge upphov till 

tappad identitet och sänkt självkänsla. Sjukvården spelar här en avgörande roll för kvinnornas 

upplevelse av sin sjukdom och behandling, där en negativ påverkan kan ses om 

sjukvårdpersonalen inte är lyhörd inför patientens behov. Kvinnorna kan under behandlingen 

uppleva ett ökat behov av emotionellt stöd, där sjuksköterskan har en viktig roll att underlätta 

de svårigheter som kvinnorna möter. Genom att sjuksköterskan är öppen för deras 

individuella fysiska och psykiska behov kan ett minskat lidande uppnås under behandlingen. 
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Hur kvinnor upplever sin sjukdom är individuellt, där en inverkan på kvinnornas hela 

livssituation samt deras möjligheter till en meningsfull tillvaro kan ses. Flertalet studier lyfter 

fram behovet av en större kunskap om de psykologiska behoven hos kvinnor som behandlas 

för bröstcancer för att kunna möjliggöra en bättre anpassad vård och minska lidandet. Lidande 

beskrivs som någonting som är kopplat till sjukdomen i sig, men även till andliga och själsliga 

aspekter av personens liv, såsom påverkan på vardagen, familjen och den egna självbilden. 

 

Genom att undersöka hur kvinnor upplever lidande under bröstcancerbehandlingen kan en 

djupare förståelse skapas om upplevelsen av bröstcancer, vilket främjar kunskapen om de 

psykologiska behoven hos dessa kvinnor. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av lidande under sin bröstcancerbehandling.   

 

METOD 
 

Studien hade en självbiografisk design och undersökte kvinnors upplevelser av lidande under 

sin bröstcancerbehandling. Dahlborg- Lyckhage (2012) beskriver hur forskningsproblem som 

handlar om människors upplevelser av lidande, hälsa och vård ofta är komplicerade och 

flerdelade (Ibid.). Genom valet av självbiografier som skriven berättelse möjliggjordes en 

utgångspunkt utifrån människans livsvärld och egna erfarenheter (Polit & Beck, 2012). En 

kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats ansågs vara motiverad då studien 

undersökte och beskrev subjektiva upplevelser (Ibid.).   

 

Datainsamling  

Studiens resultat grundades på fem för ämnet relevanta självbiografier. Dessa söktes fram i 

Libris som utgör den gemensamma katalogen för svenska bibliotek och som uppdateras 

dagligen (Libris, 2015). Böckerna var skrivna av kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

 

Urvalsförfarande   

För att böckerna skulle vara relevanta gentemot syftet fördes en diskussion mellan författarna 

angående lämpliga urvalskriterier. Inklusionskriterier utgjordes av att böckerna skulle vara 

skrivna på svenska, för att undvika eventuella tolkningsfel av översättare.  Kvinnorna skulle 

vara 30 år eller äldre, då författarna ville undersöka upplevelsen hos den största kvinnliga 

patientgruppen som drabbas av bröstcancer (Cancerfonden, 3 november 2015). Kvinnornas 

ålder kunde innebära att de var mitt i livet med familj och arbete. Detta gav en intressant 

utgångspunkt för hur lidandet under bröstcancerbehandlingen påverkade olika aspekter av 

kvinnornas liv. Kvinnorna skulle vara diagnostiserade och behandlade för sin bröstcancer 

under 2000- talet. Detta för att resultatet skulle bygga på kvinnors upplevelser av lidande 

under samma tid med liknande behandlingar. Böcker som var skrivna för mer än 15 år sedan 

kunde beskrivit behandlingsmetoder som inte längre användes. De kunde också nämna 

behandlingsmetoder som under 2000- talet förbättrats. Exklusionskriterier vid valet av böcker 

bestod av att böckerna inte enbart skulle ha ett kliniskt medicinskt fokus, utan beskriva 

författarens upplevelser av sin sjukdom. 
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Författaren skulle inte heller vara diagnostiserad med någon annan svår sjukdom utöver 

bröstcancer för att undvika ett missvisande resultat. Studiens syfte var att beskriva kvinnornas 

lidande under bröstcancerbehandlingen, vilket innebar att författarna valde att exkludera vissa 

delar av böckerna (tiden före och efter behandlingen) vid analysen. Författarna valde att inte 

ta med den efterföljande femårsperioden med hormonell behandling efter friskförklarandet. 

Detta på grund av att behandlingen sker efter friskförklaring och därför inte ansågs tillhöra 

den aktiva behandlingsperioden. 

 

Innan sökningen på Libris diskuterade författarna vilka sökord som kunde användas. 

Sökorden “cancer”, “kvinna” och “bröstcancer” kom fram. Vid alla sökningar skrevs “LZ”. L 

för biografi och Z för person. Den sökning som gav mest relevanta träffar var “LZ” 

“bröstcancer” med 45 olika träffar. För att kunna välja böcker med innehåll av betydelse för 

studiens syfte valdes olika avgränsningar på sökningen. Sökorden “bok”, “svenska” och “år 

2000-2015”, resulterade i 25 olika träffar. Det gjordes även sökningar på Adlibris 

(adlibris.com), Bokus (bokus.com) och bibliotekets hemsida 

(http://bibliotek.vaxjo.se/web/arena) för att inte missa relevant litteratur. 

Dessa sökningar resulterade inte i några ytterligare böcker. Med hjälp av tillgänglig 

information om böckerna valdes slutligen fem böcker som kunde tänkas vara betydelsefulla 

för studien (Bilaga 1 & 2). Dessa fem böcker beställdes via Adlibris. Valda biografier 

utvärderades med hjälp av Segestens kvalitetsgranskningsmall (2012) för att säkerställa att de 

höll en önskvärd kvalité och var relevanta för syftet med studien. Granskningsmallen innehöll 

frågor om böckernas författare, utgivningsår och hur texten kunde användas till studien 

(Bilaga 3). 

 

Dataanalys 

Vid analysen av böckerna användes en kvalitativ manifest innehållsanalys som enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) inriktar sig på det uppenbara i texten. Dock bör en 

text som analyseras alltid ses i sitt sammanhang, där en viss tolkning av personernas 

berättelser förekommer. Denna grad av tolkning och abstraktion behövs för att resultatet ska 

bli förståeligt och meningsfullt (Ibid.). Den metodologiska ansatsen var induktiv, vilket 

innebar att analysen av texterna var förutsättningslös i motsats till en deduktiv ansats då man 

utifrån en förbestämd mall eller teori analyserar texten. Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) är en induktiv ansats lämplig vid en kvalitativ innehållsanalys av texter 

som är baserade på människors berättelser om sina upplevelser. 

 

Författarna läste inledningsvis igenom de fem böckerna enskilt vilket möjliggjorde en 

individuell tolkning av innehållet. Efter detta togs meningsbärande enheter fram ur texten. 

Enheterna utgjordes av meningar som hörde ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Fokus 

vid kvalitativ innehållsanalys är att genom att identifiera likheter och skillnader i ett 

textinnehåll beskriva variationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Resterande delar 

av analysen gjordes gemensamt. De meningsbärande enheterna kondenserades, det vill säga 

att texten förkortades och blev lätthanterlig, dock utan att förlora det centrala innehållet. Det 

kondenserade innehållet lyftes och tydliggjordes genom att förses med koder. En kontroll av 

kodens giltighet gjordes genom en jämförelse mot meningsenheter och kondenserad text. 

Slutligen sammanfördes koderna till underkategorier och kategorier (Bilaga 4) (Ibid.). 

 

Förförståelse 

Under en kvalitativ studie bör alltid författaren ta ställning till sin egen förförståelse. Med 

förförståelse menas de kunskaper och föreställningar som författaren redan har inom 

forskningens område (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Författarna har utifrån egna erfarenheter tankar angående det lidande som 

bröstcancerbehandlingen resulterar i. Denna förförståelse måste medvetandegöras för att på 

ett så objektivt sätt som möjligt kunna analysera de olika böckernas texter. Författarna 

reflekterade den egna förförståelsen under den gemensamma analysprocessen, vilket 

upplevdes minska risken att förförståelsen påverkade analysen. Dahlborg-Lyckhage (2012) tar 

upp hur förförståelsen kan kontrolleras med hjälp av en gemensam analysprocess, där 

författarna kan skapa en medvetenhet om den egna kunskapen och föreställningarna som 

finns. Det förekommer en del svårigheter att äga en total öppenhet, där helt “oskrivna blad” är 

en omöjlighet. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) har forskarens förförståelse 

en viktig del i tolkningsprocessen, där resultatet av kvalitativa studier inte kan ses som helt 

oberoende av forskaren. 

 

Etiska överväganden  

Vid datainsamling är det viktigt att ta hänsyn till integritet och sekretessuppgifter 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Studien bygger på självbiografier, vilket innebär att 

författarna själva har valt att publicera sina berättelser till allmänheten. Detta innebär att 

integritets- och sekretesskraven redan är uppfyllda vid publiceringen av böckerna. Forsberg 

och Wengström (2013) lyfter fram hur insamlad data inte ska plagieras eller fabriceras. Det 

får inte heller ske en felaktig analys av data som kan förvränga tolkningen. Författarnas texter 

har respekterats och en förvrängning har undvikits, vilket beaktar människovärdesprincipen 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Hänsyn till rättviseprincipen togs genom att författarna till 

studien läste och analyserade böckerna så förutsättningslöst som möjligt. För att uppfylla 

godhetsprincipen kommer resultaten, när studien är genomförd, att föras vidare till verksam 

personal inom vården (Ibid.).  

 

RESULTAT  
 

I det analyserade resultatet kunde författarna sammanfatta kvinnornas upplevelser av lidande 

under bröstcancerbehandlingen med fyra huvudkategorier och tolv underkategorier.  

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier som resultatet bygger på. 

Huvudkategori Underkategori 

Fysiskt lidande i förhållande till att behandlas Smärta 

Hudproblem 

Aptitlöshet 

Trötthet 

Psykiskt lidande i förhållande till att behandlas Förändrad kroppsbild 

Ovisshet 

Tankar på döden 

Lidande i förhållande till vårdkontakten Bristande information 

Misslyckade vårdåtgärder 

Att vara i händerna på sjukvården 

Lidande i förhållande till det vardagliga livet Relationer och familj 

Arbete och fritid 
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Fysiskt lidande i förhållande till att behandlas 

Det framkom att samtliga av kvinnorna upplevde någon form av fysiskt lidande under 

behandlingsperioden för sin bröstcancer. Det fysiska lidandet som kvinnorna uttryckte 

berodde främst på biverkningarna de fick under behandlingen. Dessa fysiska förändringar 

kunde delas upp i underkategorier: Smärta, Hudproblem, Aptitlöshet och Trötthet. 

 

Smärta 

Alla kvinnorna upplevde olika former av smärta då de genomgick sin bröstcancerbehandling. 

De beskrev smärtan som en värk som fanns närvarande i hela kroppen, samt även som lokalt 

belägen till enskilda delar, såsom magen, halsen, huvudet och bröstkorgen. Efter en operation 

beskrev kvinnorna en smärta som spände och stramade i framförallt bröstkorg och arm. “När 

jag vaknade var jag lullig och hade skitont runt hela bröstkorgen, fick smärtlindring och 

dåsade in igen. Vaknade på natten och hade grymt ont, fick mer smärtlindring och somnade 

om.” (Tenor, 2013, s. 76). Smärtan beskrevs ytterligare som ett resultat av olika 

behandlingsåtgärder, exempelvis vid insättning av nålar och borttagande av dränage. 

Upplevelsen av smärtan beskrevs vidare som dunkande, svidande, intensiv och som att den 

bitvis tog över andra sinnesintryck. “Det börjar värka i skelettet. Ryggraden kliar, benen 

värker, jag kan inte ligga still.” (Palmcrantz, 2011, s. 103). 

 

Hudproblem 

Kvinnorna beskrev en stor påverkan på huden, framförallt som ett resultat av 

strålbehandlingen. Symtom bestod av att huden kliade, att det blev röda fläckar, uppkomst av 

blåsor samt att huden blev torr och ljuskänslig. Som ett resultat av torrheten kunde även 

kvinnorna uppleva att hårbottnen kliade samt att ögonens och underlivets slemhinnor blev 

torra. “Imorgon tar jag min sista strålbehandling. Det är tur för huden har nästan gått 

sönder. Jag har fått blåsor på min bröstkorg. Det är rött och ömmar.” (Björkegren Jones, 

2014, s. 155). 

 

Aptitlöshet 

På grund av att immunförsvaret blev nedsatt av behandlingen fick flera av kvinnorna 

svampinfektion på tungan som en biverkning.  “Kan inte dricka vatten, det smakar metalliskt 

och äckligt igen. Jag får ta mjölk till maten. Allt känns lite luddigt i munnen, som om det växte 

mossa på tungan.” (Palmcrantz, 2011, s. 109). Kvinnorna beskrev en känsla av smärta i 

munnen samt en ovilja att äta på grund av detta. De tog även upp känslan av att inte kunna 

känna några smaker som en bidragande orsak till en bristande aptit. En stor del av kvinnorna 

upplevde ytterligare illamående som en direkt följd av sin behandling. Att må illa påverkade 

en stor del av kvinnornas vardag och det var svårt att övervinna denna känsla. Slutligen 

framkom även aptitlöshet som en vanlig biverkning till kvinnornas cellgiftbehandling, där en 

sammankoppling kunde ses mellan förekomsten av svampinfektioner i munnen och 

kvinnornas illamående och aptitlöshet. 

 

Trötthet 

En påverkan på sömnen kunde ses hos kvinnorna, där exempel på orsaker kunde vara att 

svettningar, frossa, upprepade toalettbesök och smärta hindrade kvinnorna från att sova ostört. 

“Jag vaknade varje timme hela natten för att kissa, förutom att jag vaknade varje halvtimme 

hela natten av värken i kroppen.” (Björkegren Jones, 2014, s. 84). Kvinnornas olika 

behandlingar resulterade i trötthet, orkeslöshet och kraftlöshet. På grund av tröttheten kunde 
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kvinnorna ha svårighet att hitta orden och en känsla av att vara glömsk och förvirrad kunde 

var närvarande. “Jag känner mig jättetrött och har ingen koll på hur lång tid som gått. 

Slumrar, vaknar, vet inte om det är natt fortfarande eller morgon.” (Palmcrantz, 2011, s. 35). 

Tröttheten under behandlingen kunde resultera i känslor av att vara svag och ynklig. 

 

Psykiskt lidande i förhållande till att behandlas 

I resultaten framkom känslor och upplevelser som kvinnorna beskrev som ett psykiskt lidande 

till följd av bröstcancerbehandlingen. Det psykiska lidandet kunde ses i underkategorierna 

Förändrad kroppsbild, Ovisshet och Tankar på döden. 

 

Förändrad kroppsbild 

Att behandlas för bröstcancer innebar en operation för alla kvinnorna. Som en biverkning av 

läkemedelsbehandlingen tappade de även allt hår på kroppen. I resultatet framkom en tydlig 

upplevelse av sorg gällande de förändringar som kroppen genomgick efter operationen och 

läkemedelsbehandlingen. 

 

Nu känns det som om jag måste återerövra kärleken till min kropp. Jag känner mig som ett 

lapptäcke med alla ärr. Jag tycker att lapptäcken är vackra, men jag ser inget vackert i det 

lapptäcke som är jag. Jag vet att några kanske tycker att jag är ytlig… Men jag är oerhört 

ledsen för att jag förlorat mitt bröst. (Björkegren Jones, 2014, s. 146). 

 

Författarna beskrev en upplevelse av att brösten, ögonfransarna och håret var starkt förknippat 

med att vara kvinna. Att mista dessa innebar en känsla av att ha förlorat en del av sin egen 

kvinnlighet. Kvinnorna beskrev en känsla av skam inför förändringen som kroppen hade gått 

igenom. Det kunde vara svårt att visa sig naken inför andra, men även inför sig själv. En 

vardaglig rutin som att se sig själv i spegeln blev sorglig att genomföra. Samhällets roll kunde 

även ses påverka känslorna inför den förändrade kroppen. Kvinnorna beskrev att dagens 

ytliga samhälle gjorde det svårt att hålla ytlighet ifrån sig, vilket förstärkte de negativa 

känslorna de hade inför sin förändrade kroppsbild. 

 

De nämnde även hur dubbla känslor inför kroppen var närvarande. Kroppen beskrevs vara det 

som burit dem igenom alla behandlingar, men samtidigt även varit den del som tillåtit cancern 

att ta fäste. Det var kroppen som hade ställt till det för dem och de upplevde att den hade 

svikit dem. Saknaden av det som varit var även en återkommande upplevelse hos samtliga 

kvinnor. “Oj vad jag saknar mitt hår. Letar fortfarande ofta instinktivt efter tofsen jag brukar 

snurra på, på vänster sida. Idag satt jag och snurrade på sjaländen istället. Det är inte 

samma sak.” (Palmcrantz, 2011, s. 107). Kvinnorna beskrev slutligen en svårighet att känna 

positiva känslor inför kroppen de nu hade, då deras tidigare känslor för kroppen hade gått 

förlorad. Att försöka acceptera den förändrade kroppsbilden beskrevs som en kamp. 

 

Ovisshet 

Att inte veta vad som skulle hända skapade ångest och oro. Kvinnorna uttryckte att 

osäkerheten för vad som skulle ske följde dem konstant genom vardagen, där behandlingar 

och provtagningar innebar olika långa perioder av väntan innan ett resultat kom. “De tre 

veckorna innan laboratorieanalysen är klar, tror jag är det allra jobbigaste, bland det mest 

ångestladdade i den här processen. Man hinner gå igenom alla möjliga utgångar av det hela, 

med största tonvikten på det mest förfärliga.” (Nyberg, 2008, s. 47). Rädslan för att få ett 

negativt resultat blev centralt i kvinnornas liv. I ovissheten gällande cancern speglade 

kvinnorna även en förlorad kontroll. 
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När behandlingarna väl hade börjat fanns en känsla av att kvinnorna inte hade något annat val 

än att fortsätta framåt, samt att de inte hade möjlighet att påverka det som skulle ske. 

Vetskapen om att cancern eventuellt inte gick att bota, eller att risken fanns för ett återfall 

gjorde att flertalet av kvinnorna upplevde en osäkerhet. Dessa tankar på framtiden var centrala 

redan under behandlingsperioden. “...Var skräckslagen varje gång för att jag var rädd att 

hitta nya knölar - kunde ingen bara ta bort det så jag slipper all denna oro och ångest??” 

(Tenor, 2013, s. 72). 

 

Tankar på döden 

Känslan av att alltid vara nära döden framkom i kvinnornas berättelser. Flertalet av kvinnorna 

beskrev dödsångesten som en känsla av sorg, förtvivlan och ångest. En av kvinnorna beskrev 

rädslan för att dö som en konstant underliggande oro som pausade hennes liv. Behandlingen 

och dess biverkningar upplevdes av många som så tärande att de började tvivla på om de 

skulle orka ta sig igenom denna tid. “Jag tänkte ofta på den fasligt långa väg jag hade 

framför mig som en golgatavandring. Dag efter dag i en massa år, hur skulle jag orka?” 

(Björkegren Jones, 2014, s. 45). Upplevelsen av att bli tvungen att lämna familjen för tidigt 

var central, exempelvis att inte få se sina egna barn växa upp och bli vuxna. Känslan av att 

döden var närvarande, gjorde även att kvinnornas framtid kändes avlägsen. Det upplevdes 

som en svårighet att lyckas känna hopp eller att planera framåt i tiden. Vissa av kvinnorna 

började även planera sin egen begravning trots att de inte visste hur sjukdomen skulle sluta. 

 

Varför går det inte att tränga undan det allra svartaste? Varför måste man plågas av tankar 

på sin egen begravning och vad man ska göra med barnen? Tankar på lidande, hur mycket 

man kommer att lida, hur det blir på slutet? (Nyberg, 2008, s. 47). 

 

Lidande i förhållande till vårdkontakten 

Att vårdas innebar en påfrestning när vården inte lyckades möta kvinnornas behov. Ett 

lidande kunde ses i form av negativa känslor såsom objektifiering, maktlöshet och utsatthet. 

Under kvinnornas upplevelser av lidande i förhållande till vårdkontakten kunde tre 

underkategorier ses; Bristande information, Misslyckade vårdåtgärder och Att vara i 

händerna på sjukvården. 

 

Bristande information 

Kvinnorna berättade om ett ökat lidande när informationen ifrån sjukvårdspersonalen var 

bristfällig. En önskan att få utförlig information om eventuella postoperativa besvär förekom. 

“Ingen berättade heller om postoperativa besvär såsom serom i armhålan eller lymfsträngar 

längs hela buken som kommer efter axillär utrymmning - vilken ångest jag fick av detta!” 

(Tenor, 2013, s. 51). Hade informationen varit bättre uppger kvinnorna att de hade haft 

möjlighet att förbereda sig på vad som skulle kunna ske och på detta sätt klarat av situationen 

bättre. 

 

Misslyckade vårdåtgärder 

Under behandlingsperioden fick kvinnorna genomgå många olika sorters undersökningar och 

provtagningar. Upplevelsen av dessa styrdes till stor del av hur skickliga vårdpersonalen var i 

sitt vårdtekniska utövande. “Hon får sticka flera gånger, och i båda armarna. Det gör ont och 

jag börjar tröttna på alla stick nu. Sitter och tittar bort när hon sticker, men det tar liksom 

aldrig slut den här gången. Båda armvecken värker efteråt” (Palmcrantz, 2011, s. 115). När 

de olika vårdåtgärderna inte lyckades eller exempelvis tog längre tid så kunde kvinnorna 

känna en ökad irritation, frustration, trötthet och ilska. 
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Att vara i händerna på sjukvården 

Känslan av att vara ett objekt var tydligt framträdande i studiens resultat. Detta grundade sig i 

upplevelsen av att vårdpersonalen inte tog sig tid att bemöta kvinnornas känslor utan 

behandlade dem som en i mängden. Kvinnorna beskrev i många fall att detta bemötande 

resulterade i en känsla av att vårdpersonalen distanserade sig till dem, att de behandlade alla 

kvinnorna på löpande band utan att riktigt ta dem till sig. Några av kvinnorna beskrev 

stämningen som jäktig och ovärdig, att de slussades snabbt in och sedan snabbt ut när det var 

dags för nästa patient. Undersökningarna blev på detta sätt rutinmässiga och opersonliga. 

 

När personen fått distans till att man är en människa med massa känslor, oro och rädslor. 

Istället har man förvandlats till någon som ska behandlas, ett fall, ett papper som ska vidare 

till en annan instans och tittas på och där kan man se vad som ska behandlas. (Björkegren 

Jones, 2014, s. 80). 

 

Några av kvinnorna nämnde hur vårdpersonalen utförde åtgärder utan att först göra dem 

delaktiga i vad skulle ske vilket ytterligare ledde till en känsla av att vara ett 

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

ett objekt.” (Palmcrantz, 2011, s. 117). Under undersökningarna framträdde även en 

upplevelse av att kroppen var någonting som inte längre tillhörde kvinnorna. De tog upp hur 

kroppen inte kändes privat på grund av alla sjuksköterskor och läkare som hela tiden klämde 

på den. Det som tidigare varit intimt gick förlorat och kvinnorna upplevde en känsla av 

utsatthet. Ytterligare beskrevs utsatthet i form av att vara i utelämnad till sjukvårdens beslut, 

vilket även ledde till en upplevelse av tappad kontroll och maktlöshet. Kvinnorna talade om 

hur maktlöshet uppstod på grund av att det inte fanns några säkra svar eller garantier gällande 

deras sjukdom. De saknade ett klart ja eller nej. 

 

Lidande i förhållande till det vardagliga livet 

Studiens resultat visade att kvinnornas relationer påverkades, där exempelvis en känsla av 

skuld på grund av att sjukdomen drabbade de anhöriga kunde ses. Kvinnornas fritid och 

arbete genomgick även en stor förändring. Utifrån kvinnornas berättelser framkom två 

underkategorier; Relationer och familj samt Arbete och fritid. 

 

Relationer och familj 

Det framkom att samtliga kvinnor upplevde att deras familj och vänner påverkades negativt 

av deras sjukdom. Kvinnorna tog upp hur de kände skuld inför det faktum att sjukdomen inte 

bara påverkade dem, utan även drabbade de som stod dem nära. 

 

Cancern drabbar ju inte bara mig. den drabbar ju alla runt omkring mig. Det är tufft att vara 

den som är nära. Tufft att se sin mamma, fru, dotter, syster, styvmamma och vän ledsen, 

orolig, sjuk och ledsen. Man vill ju inget hellre än att kunna hjälpa och ta bort lite av det 

onda. (Björkegren Jones, 2014, s. 27). 

 

Att vara beroende av andra människors stöd när man själv är som mest skör beskrevs som 

påfrestande. En del av kvinnorna upplevde en svårighet att orka upprätthålla sina relationer, 

främst till vänner och bekanta. Cancerbehandlingen beskrevs uppta en så stor del av deras 

energi att det inte fanns någon kraft över till att umgås. De ville även undvika att lägga mer 

oro på sina anhöriga vilket försvårade möjligheten att delge sina känslor. Detta resulterade i 

att kvinnorna kunde känna sig ensamma trots att de hade vänner och familj runt omkring sig.  
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“Peter stryker mig över ryggen, Amelia klappar mig på armen. Men jag orkar inte riktigt ta 

emot tröst just nu. Jag är inlåst i en skräckbubbla.” (Palmcrantz, 2011, s. 51). Ytterligare 

beskrevs en svårighet för vänner och familj att veta hur de skulle bemöta kvinnorna. 

Vetskapen om att ingen till fullo kunde förstå vad de gick igenom resulterade i ett ökat 

lidande och ytterligare känslor av ensamhet hos kvinnorna. 

 

Att visa sig stark inför sina anhöriga kunde ses i resultatet. Det var viktigt för många av 

kvinnorna att försöka behålla så mycket som möjligt av sin tidigare roll i familjen. “Fem 

dagar efter varje behandling är jag helt utslagen, orkar inte göra någonting, är illamående 

och har ingen aptit. Men våra barn har aptit, de vill sitta runt matbordet och äta middag som 

vanligt. Så jag spelar med.” (Titor, 2014, s. 28). Många av kvinnorna beskrev även att de 

försökte dölja sina symtom för att undvika att oroa sina barn. 

 

Arbete och fritid 

Kvinnorna beskrev att cancern tog upp en stor del av deras tid då de var tvungna att passa 

tider till exempelvis sjukgymnastik, provtagningar och behandlingar. Behandlingarna gjorde 

även att kvinnorna blev infektionskänsliga, vilket resulterade i att vardagliga aktiviteter såsom 

att gå och handla och att åka buss blev svåra att genomföra. “På sjukhuset varnade de för att 

träffa många människor, särskilt småbarn och för att åka kommunalt. Under 

cytostatikabehandlingen har man nämligen försvagat immunförsvar och minsta feber gör att 

man måste skjuta upp nästa behandling.” (Titor, 2014 s. 56). Vardagen blev även påverkad av 

att kvinnorna som tappat sitt hår kunde känna sig uttittade. De upplevde att omgivningen 

direkt såg att de var sjuka utan att de själva valt att berätta detta, de blev stämplade som “den 

sjuka”.   

 

Kvinnorna lade vikt vid att de kände sig bortkopplade ifrån sina arbeten. Det var vanligt att de 

fick gå ner i tjänst eller vara sjukskrivna. Känslan av att bli ersatt fanns även närvarande.    

Kvinnorna beskrev ytterligare hur de blivit tvungna att ge upp vissa mål och drömmar de haft 

inför den närmaste framtiden, exempelvis genom att vara tvungen att avbryta sin utbildning. 

Upplevelsen fanns även att andra i deras omgivning fortsatte sina liv med arbete, intressen 

och resor, medan de själva blivit tvungna att pausa sin tillvaro. “När alla är på väg nånstans, 

när sommaren med alla förväntningar snart är här, när alla äter glass och ska ut, ut, ut. Då 

säger man inte “Jag opererade bort ett bröst i tisdags.” (Palmcrantz, 2011, s. 66). Detta ledde 

till känslor av frustration och utanförskap. Sammanfattningsvis saknade kvinnorna hur 

vardagen såg ut innan de blev sjuka, som en av kvinnorna säger, “Vad jag längtar att det här 

cellgiftseländet ska ta slut. När jag kan fylla min kalender med saker jag kan, vill och måste 

göra igen.” (Björkgren Jones, 2014, s. 94) 

 

 

DISKUSSION 

 

I studiens resultat framkommer det att alla kvinnorna upplever någon form av fysiskt lidande, 

såsom smärta och trötthet på grund av behandlingens biverkningar. Kvinnornas upplevelse av 

psykiskt lidande till följd av behandlingen visar sig även genom en förändrad kroppsbild, 

ovisshet och tankar på döden. I resultatet framkommer hur vården har en central roll gällande 

upplevelsen av behandlingen, där ett ökat lidande förekommer när vården inte möter 

kvinnornas behov. Under behandlingen påverkas familj och vänner starkt av kvinnornas 

sjukdom, där ett ökat lidande kan ses hos kvinnorna på grund av bördan detta innebär. 
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Kvinnorna upplever även en saknad efter sin tidigare vardag när arbete och fritid förändras på 

grund av sjukdomens påverkan. 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes för att uppnå studiens syfte där kvinnors upplevelser skulle 

undersökas och beskrivas. En kvalitativ forskningsmetod avser att försöka förstå och beskriva 

subjektiva upplevelser, såsom människors upplevelser av ohälsa och lidande. En kvantitativ 

forskningsmetod ansågs inte vara lämplig, då dess avsikt är att finna samband mellan 

variabler i en stor mängd mätbara objektiva data (Friberg, 2012). 

 

Studiens resultat bygger på självbiografier då textinnehållet hade möjligheter att svara på 

studiens syfte. En självbiografi innehåller författarens egna tankar, vilket möjliggör en djupare 

förståelse för dennes sjukdomsupplevelse. Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur 

självbiografier utgör en värdefull källa för analys när forskaren vill undersöka patienters 

upplevelser av en viss sjukdom. De innehåller personliga skildringar av människornas liv, 

vilket ger tillgång till ett perspektiv som kan ge djupare insikt om viktiga händelser. Olsson 

och Sörensen (2011) tar upp hur man vid användandet av självbiografier inte kan använda 

egenskrivna frågor, samt ej ställa fördjupande följdfrågor vid eventuella oklarheter. En 

alternativ datainsamlingsmetod utgörs av intervjuer då dessa ger möjligheten till 

förformulerade frågor samt följdfrågor (Ibid.). Innan studien genomfördes beaktades etiska 

överväganden med studien, vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) är en viktig del i 

arbetsprocessen vid en självbiografisk studie. Då studien bygger på självbiografier där 

författarna själva har valt att publicera sin böcker, gjordes ingen förfrågan angående 

användandet av texterna. Genom att texterna har respekterats och analyserats så 

förutsättningslöst som möjligt, samt att författarna till föreliggande studie har avsikt att föra 

vidare värdefull kunskap så har Helsingforsdeklarationens (2013) principer uppfyllts. 

 

Valda självbiografier är alla skrivna av kvinnor som har haft bröstcancer och genomgått 

liknande behandlingsformer. Författarna har blivit behandlade under 2000-talet, vilket medför 

att inaktuella behandlingsformer som inte längre används exkluderades i studien. Detta anses 

öka studiens trovärdighet. En samstämmighet i analysen har framkommit i studiens resultat, 

vilket stärker den valda metoden. Alla författarna till självbiografierna har familj vilket gjorde 

att liknande erfarenheter framkom. Sökningarna efter självbiografierna skedde på Libris där 

en stor mängd litteratur finns tillgänglig, samt att uppdateringar sker kontinuerligt på sidan 

vilket ökade chanserna att hitta relevant litteratur. Författarna gjorde även ytterligare 

sökningar på Bokus, Adlibris samt sökningar på lokalt bibliotek för att få en så bred bild som 

möjligt av tillgänglig litteratur. För att utvärdera självbiografiernas relevans för studien samt 

deras kvalitet användes Segestens kvalitetsgranskningsmall (2012). Användandet av 

granskningmallen motiveras av att alla källor som används bör genomgå en kritisk och 

medveten bedömning (Segesten, 2012). Efter granskningen av självbiografierna framkom det 

att en av böckerna (Hope) var egenutgiven via Vulkanmedia i samarbete med 

Bröstcancerfonden. Författarna har valt att ta med boken då den svarar på studiens syfte, trots 

att den inte gått igenom samma kvalitetsgranskning som sker på ett traditionellt förlag. 

Självbiografier som bygger på författarens egna tolkningar av världen har ändå en 

trovärdighet i sig och utgör en viktig källa till kunskap (Segesten, 2012). De förmedlar det 

författaren har upplevt och har inga egentliga krav på objektivitet eller andra mått på 

“sanning” (Ibid).  

 

För att bedöma kvalitativa studiers trovärdighet kan reflekterande och resonerande metoder 

användas, där författarna med hjälp av reflektion och diskussion åstadkommer 

överrensstämmelse i sin tolkning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
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Resultatets trovärdighet ökade genom att bägge författarna läste alla böcker enskilt för att 

sedan analysera texterna först enskilt sedan gemensamt. Författarna anser att tiden räckte till 

för att utifrån studiens syfte analysera alla fem böckerna individuellt på ett noggrant sätt. För 

att analysera texten användes en kvalitativ innehållsanalys som enligt Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2012) underlättar bearbetning av texterna. Genom att meningsbärande enheter 

kondenserades blev materialet mer lätthanterligt utan att tappa sin betydelse, där sedan koder 

hjälpte till att lyfta och tydliggöra innehållet i resultatet. Författarna kunde gå tillbaka och 

hitta de meningsbärande enheterna i självbiografierna om osäkerhet uppstod. Innan 

kategorisering kunde meningsbärande enheter jämföras med kondenseringen för att 

säkerställa att inget innehåll gick förlorat. Genom att visa en exempelbilaga på 

innehållsanalysen så kan läsaren få insikt i processen. Författarna är även medvetna om att 

kategoriseringen av resultatet kan innebära vissa tveksamheter gällande uppdelningen av 

lidande i olika kategorier, exempelvis i kategoriseringen av fysiskt och psykiskt lidande. 

Användandet av en kategorisering motiveras av möjligheten att få en fördjupad förståelse för 

de enskilda aspekterna av lidande som framkommit i resultatet. 

 

I studiens resultat används utvalda citat för att tydliggöra kvinnornas egna upplevelser. På 

detta sätt kan resultatets tillförlitlighet stärkas, då läsaren själv kan bedöma tolkningarnas 

giltighet. Vidare kan överförbarhet användas för att beskriva i vilket utsträckning resultatet 

kan överföras till andra patientgrupper eller situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). Studiens resultat bygger på fem självbiografier och baseras på personers subjektiva 

upplevelser, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras. Författarna till föreliggande studie 

anser trots det att studiens resultat är praktiskt användbart för att ge vårdpersonal ökade 

insikter i hur kvinnor upplever lidande under sin bröstcancerbehandling. 

 

Resultatdiskussion  

De kroppsliga biverkningarna på grund av bröstcancerbehandlingen syns tydligt i studiens 

resultat, där exempel på vanliga symtom är smärta, trötthet och illamående. Tidigare 

forskning visar hur fysiska symtom leder till starka emotionella känslosvar. Smärta kan ge 

patienten känslor av oro, som leder till sömnsvårigheter, vilket i sin tur resulterar i en ökad 

trötthet. Ytterligare beskrivs illamåendet ge en inverkan på det vardagliga livet och en ökad 

känsla av att vara allvarligt sjuk (Sarenmalm, Thorén-Jönsson, Gaston-Johansson & Ohlén, 

2009). Resultatet i föreliggande studie visar en samstämmighet gällande hur fysiska symtom 

skapar negativa känslor såsom frustration, ångest och skuldkänslor.  

 

I föreliggande studie kan det ses hur de negativa känslorna kan leda till att kvinnor som 

genomgår en bröstcancerbehandling upplever en ökad sårbarhet vid kontakt med sjukvården. 

Det är därför viktigt att som sjuksköterska vara medveten om att en lidande människa bär med 

sig förväntningar exempelvis på hur deras mottagande kommer att se ut (Arman & Rehnfeldt, 

2006). Omedvetet eller medvetet vill patienten bli bemött med omtanke och respekt och på 

detta sätt få sitt lidande lindrat. Om vårdaren sedan inte uppfyller det den sårbara patienten 

förväntar sig, såsom ett bra bemötande, resulterar detta omedelbart i en negativ upplevelse 

(Ibid.). Kvinnorna i den genomförda studien beskrev hur bristande vård resulterade i känslor 

av objektifiering, utsatthet och maktlöshet. Exempelvis upplevde kvinnorna hur otillräcklig 

information gällande behandlingar och biverkningar skapade frustation och en bristande tilltro 

till vården. För patienter som redan är utsatta på grund av sitt lidande och behov av vård kan 

ett icke vårdande möte innebära en stor negativ påverkan på deras upplevelse av den fortsatta 

behandlingen (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 1994).  
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Resultatet i den genomförda studien visar att kvinnornas möte med vården påverkar deras 

upplevelse av behandlingstiden, på detta kan det ses hur ett vårdlidande uppstår om 

kvinnornas upplever otillräcklig vård. Dahlberg och Segesten (2010) tar upp hur ett 

vårdlidande främst uppstår mellan vårdare och patient, när patientens lidande inte 

uppmärksammas eller respekteras (Ibid.). Om patienten exempelvis upplever att vårdaren 

främst fokuserar på de kroppsliga besvären kan patienten reagera med att möta sjukvården 

enbart med sitt fysiska lidande och hålla tillbaka sina själsliga och existentiella behov. I 

förlängningen kan detta leda till att deras upplevelse av lidande blir åsidosatt, vilket kan ge en 

omedveten ökning av patientens kroppsliga problem (Arman & Rehnsfeldt, 2006; Kuzari et 

al., 2013). Detta ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att vara ett stöd under 

behandlingen (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att sjuksköterskan har förmåga att 

se patientens upplevelser ur ett helhetsperspektiv, där det vårdvetenskapliga och det 

medicinska synsättet samverkar för att tillsammans kunna bemöta patientens fysiska och 

psykiska behov. Forskning visar ytterligare att det finns flertalet olika anledningar till varför 

vården inte blir vårdande. Exempelvis att vårdaren inte alltid orkar ge en god vård eller brister 

i sin kunskap och reflektionsförmåga (Ibid.). 

 

Vidare är upplevelser av den förändrade kroppen till följd av behandlingen tydligt 

framträdande i föreliggande studie. Kvinnorna beskrev hur förlusten av håret och brösten 

medförde en känsla av förlorad kvinnlighet och ett ökat lidande, vilket även Mosher, Johnson, 

Dickler, Norton, Massie och DuHamel (2013) belyser i sin studie. Den förändring det innebär 

att tappa håret och operera bort ett eller båda brösten beskrivs som en upplevelse av att inte 

längre känna sig som en kvinna. Den förändrade kroppen skildras vidare på ett negativt sätt 

och kopplades till en upplevelse av skam, där förlusten av brösten framställs som den största 

sorgen (Ibid.). De kroppsliga biverkningarna som kvinnorna fick under sin 

bröstcancerbehandling kunde i den genomförda studien ses leda till ett ökat sjukdomslidande. 

Wiklund (2003) beskriver ytterligare hur den fysiska påverkan som sjukdomslidandet ger kan 

resultera i en bredare påverkan på kvinnornas liv i form av ett livslidande, såsom djupare 

tankar om förlorad kvinnlighet (Ibid.). På detta sätt kan en sammankoppling ses mellan 

sjukdomslidande och livslidande i föreliggande studie.  

 

Tidigare forskning visar även att det är vanligt att den förändrade kroppsbilden innebär att 

kvinnorna känner sig oattraktiva, vilket påverkar deras sexualitet negativt. Dessutom ses hur 

biverkningar av mediciner i form av exempelvis torra slemhinnor i underlivet och smärta efter 

en operation kan påverka lusten (Ussher, Perz & Gilbert, 2012). Resultatet i föreliggande 

studie visar på fysiska biverkningar av behandlingen, exempelvis i form av torra slemhinnor i 

underlivet och smärta efter operation, men inte på sambandet mellan fysiska biverkningar och 

en negativ påverkan på sexualiteten. En orsak till detta kan förklaras med hjälp av 

livsvärldsteorin som beskriver hur varje människa förstår och hanterar sjukdom, behandling 

och dess påverkan på livet på olika sätt. Alla människors upplevelser kan på detta sätt förstås 

som unika och personliga (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att sjuksköterskan arbetar för 

att ta del av patientens livsvärld kan möjligheterna öka till att få insikt i de individuella 

behoven som kvinnorna har under behandlingstiden.  

 

Kvinnorna beskrev i den genomförda studien hur osäkerheten innebar en av de svåraste 

delarna under bröstcancerbehandlingen. Att vänta på provsvar skapade en känsla av ovisshet, 

vilket kunde resultera i oro, rädsla och ångest. Kvinnorna beskrev även hur ovissheten gav en 

upplevelse av tappad kontroll och maktlöshet. En studie av Sarenmalm et al. (2009) tar även 

upp detta samband, där väntan och ovissheten beskrivs resultera i en upplevelse av maktlöshet 

under behandlingen. 
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Föreliggande studies resultat visar att det är viktigt att patienten upplever trygghet under vård 

och behandling. Detta för att minska lidande och ge möjlighet till en känsla av kontroll. 

Känslan av kontroll handlar till stor del om att förstå, där sjuksköterskan kan skapa förståelse 

genom att informera om sjukdom och behandling, samt finnas tillhands för patienten när 

dessa förklaringar behövs (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Kvinnorna i den genomförda studien upplevde även en ovisshet inför framtiden, där tankar på 

döden var konstant närvarande. Dödsångesten kunde relateras till en rädsla för att lämna sin 

familj och missa sina barns uppväxt. Tidigare forskning visar att många kvinnor känner en 

stor oro för hur familjen ska klara sig om de inte skulle överleva sin bröstcancer. Tankar på att 

missa familjens fortsatta liv och inte vara en del av deras framtid beskrivs som en stor rädsla 

(Mosher et al., 2009; Sarenmalm et al., 2009; Fisher & O'Connor, 2012). Studier visar även 

att kvinnorna tänker mycket på hur döden kommer att upplevas, om de kommer att lida och 

känna mycket smärta. En oro inför att döden kommer att vara plågsam och förödmjukande 

framkommer (Sarenmalm et al., 2009). I den genomförda studien framkommer tankar om hur 

döden kan komma att upplevas fysiskt. Resultatet visar även att tankar på döden skapar en 

känsla av förtvivlan, ångest och sorg. Wiklund (2003) beskriver hur dessa existentiella tankar 

på döden kan aktualiseras vid allvarlig sjukdom och påverka hela människans liv i form av ett 

livslidande. Detta kan även sättas i relation till det Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver 

gällande att det inte är själva orsaken som bestämmer hur mycket en människa lider, utan det 

är värdet av det som riskerar att förloras som är avgörande för hur starkt lidandet upplevs 

(Ibid.). I den föreliggande studien kan man därför ses ett starkt livslidande i kvinnornas rädsla 

att förlora sitt eget liv samt även att inte vara en del utav sin familjs framtid.  

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor med bröstcancer hanterar sitt lidande på olika sätt. En 

del kvinnor skapar i osäkerheten inför döden en ny livsförståelse, en form av livskraft, i 

motsats till andra kvinnor som upplever en stark känsla av sorg, ilska och förtvivlan (Arman 

& Rehnsfeldt, 2006). I den genomförda studiens framkommer dock inte att en osäkerhet inför 

döden skapar en känsla av livskraft eller ny livsförståelse. Kvinnorna beskriver istället en 

upplevelse av underliggande oro, tvivel och sorg. Således är det viktigt att sjuksköterskan 

försöker förstå vilken form av lidande som påverkar den enskilde patientens tankar och 

handlingar. En betydelsefull uppgift som sjuksköterskan har är att hjälpa patienter hantera sin 

ångest och rädsla, inte endast undanröja lidandet. På detta sätt kan sjuksköterskan stärka 

patientens hälsoprocesser och upplevelse av välbefinnande, även när sjukdom hotar patientens 

sammanhang och existens (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Det framkommer tydligt i tidigare studier hur kvinnornas familjerelationer påverkas under 

sjukdomstiden. Kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever det exempelvis svårt att hitta 

balansen mellan att skydda sina barn och att berätta sanningen om sin diagnos. Det beskrivs 

som en ytterst stressande situation att försöka berätta på rätt sätt och ses som något av det 

mest påfrestande kvinnorna tvingas göra (Asbury, Lalayiannis & Walshe, 2014). Svårigheten 

att berätta för sina barn framkommer inte i den genomförda studiens resultat. Kvinnorna 

beskriver istället en vilja av att visa sig starka inför familjen. Det är tydligt framträdande att 

de önskar upprätthålla en normalitet samt sin tidigare familjeroll, genom att exempelvis dölja 

sina symtom. Eriksson (1994) belyser hur en plötslig förändring av livssituationen kan 

innebära ett smärtfyllt livslidande. Känslorna inför att livet man levt succesivt tas ifrån en har 

en påfrestande effekt på kvinnornas liv (Ibid.). Livslidande kan därmed även vara knutet till 

en önskan att upprätthålla sin tidigare roll i familjen och i sitt sociala liv (Wiklund, 2003).  
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Forskning har visat att familjen ägnar mycket tid åt att fundera över konsekvenserna och 

orsakerna bakom en familjemedlems sjukdom. Hur familjen reagerar varierar och kan ses i 

uttryck i form av vrede och nedstämdhet, till och med lättnad i vissa fall. Det framkommer att 

negativa reaktioner ifrån familjemedlemmar gällande sjukdomen kan ge den som är sjuk ett 

större lidande än vad sjukdomen ensam hade orsakat (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Skuldkänslorna inför oron som familjen uttrycker har i vår studie setts öka kvinnornas 

upplevelse av lidande under sin behandling. Vårdvetenskapen har patientens eget perspektiv 

på sin hälsa och ohälsa i fokus, detta utesluter dock inte de närstående, utan ett 

patientfokuserat vårdande innebär även att inkludera deras perspektiv (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Sjuksköterskan kan genom ett helhetsperspektiv få en ökad förståelse för hur 

kvinnornas relationer påverkar sjukdomstiden. En positiv inverkan ifrån nära relationer kan 

öka patientens möjligheter att återfå eller bevara hälsa och välbefinnande, men sjuksköterskan 

bör även tänka på att familjen i vissa fall kan ha en negativ påverkan på situationen (Ibid.).  

 

Resultatet i den genomförda studien har visat på olika upplevelser av lidande. En 

samstämmighet kan ses i kvinnornas upplevelser av lidande och den vanligt förekommande 

indelningen i kategorierna sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Författarna har sett 

hur en indelning av lidande i olika sorters kategorier dock inte är given. Eriksson (1994) tar 

upp hur människans upplevelser på många sätt kan ses som en helhet. Olika delar av 

upplevelsen påverkar varandra och att särskilja dem ifrån varandra är inte alltid självklart. 

Genom vidare forskning om kvinnors upplevelse av bröstcancer kan en ökad förståelse skapas 

gällande hur de olika delarna av sjukdomsupplevelsen samverkar. Kvinnornas upplevelse av 

lidande utgör endast en aspekt av det som påverkar deras behandling, vilket motiverar 

kompletterande forskning av vad som ger välbefinnande trots denna sjukdom. Vidare kan 

forskning om hur sjuksköterskan upplever bröstcancervården ge ett viktigt perspektiv på 

ämnet. Idag finns framför allt forskning kring kvinnor och bröstcancer, då män drabbas i 

mindre utsträckning. Författarna anser därför att ytterligare forskning om mäns upplevelse av 

sjukdomen även borde genomföras. 

 

Slutsatser 

I studiens resultat kan författarna se att lidande som ord vanligtvis inte används av kvinnorna 

för att uttrycka sin upplevelse av behandlingen. Lidandet kan på detta sätt ses som outtalat där 

kvinnornas lidande uttrycktes i form av de negativa känslor som de upplevde under sin 

behandling. Studien visar tillsammans med annan forskning hur behandlingsperioden 

påverkar kvinnornas hela livssituation. Då inte bara de själva drabbades, utan även familj och 

vänner. Att förlora sin tidigare vardag och familjeroll innebar ytterligare ett lidande.  

Kvinnornas upplevelse av lidande präglades av behandlingens biverkningar såsom 

illamående, trötthet och smärta. En tydlig sammankoppling kan ses mellan det kroppsliga 

lidandet och ett ökat psykiskt lidande i form av rädsla, förändrad kroppsbild och tankar på 

döden. Det framkommer även att psykiskt - och fysiskt lidande är svårt att särskilja ifrån 

varandra under behandlingsperioden, samt hur de tillsammans påverkar kvinnornas totala 

upplevelse av lidande. Kvinnorna är sårbara på grund av lidandet, där ett ökat lidande skapas 

vid en bristande vård. 

Sjuksköterskan kan spela en viktig roll gällande att lindra kvinnornas lidande under 

behandlingen. Kvinnorna upplever sitt lidande på olika sätt, vilket kräver att sjuksköterskan 

tar del av kvinnornas livsvärld och ser på deras upplevelse ur ett helhetsperspektiv.  
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Detta kan uppnås genom att sjuksköterskan inkluderar närstående och informerar kvinnorna 

om deras sjukdom och behandling. Vidare kan en individanpassad vård möjliggöras om 

kvinnorna vårdas med en öppenhet och förståelse för deras individuella behov.   

Dagens invecklade cancervård ställer krav på sjuksköterskans förmåga att vara “spindeln i 

nätet”, då många olika kompetenser måste samarbeta kring varje patient. En fast punkt kan 

vara främjande under cancerbehandlingen eftersom kvinnorna träffar många olika 

yrkesgrupper under sin behandling. Ett sätt att stödja kvinnorna kan vara att sjuksköterskan 

erbjuder en kontaktsjuksköterska som en klinisk åtgärd, vilket även rekommenderas av 

Socialstyrelsen (2015b). Studien lyfter fram hur kvinnorna genom ett kontinuerligt stöd av 

vården kan få hjälp att hantera ångest och rädsla under behandlingen. Att få stöd och råd kan 

på detta sätt ha en betydelse för patientens sjukdomsupplevelse samt optimera patientens 

möjlighet att bearbeta den kris som en bröstcancerdiagnos med efterföljande behandling ofta 

innebär. 
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Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

böcker 

 

Libris 2015-10-07 *“LZ” bröstcancer 45   

 

 

Libris 2015-10-07 “LZ” bröstcancer 

 

Avgränsning ”nyast först”, 

 

”bok”, ”svenska” 

34   

Libris 2015-10-07 ”LZ” bröstcancer 

 

Avgränsning ”nyast först”, 

 

”bok”, ”svenska”, ”år 2000-

2015” 

25 5 

 

 



 

 
 

 

Presentation av författarna till självbiografierna    Bilaga 2 

 

Bröstresan (Ulrica Palmcratz, 2011) 

 

Ulrika är journalist och arbetar på tidningen Allt om trädgård. Hon bor i Stockholm med man 

och tre söner. I mars 2010 fick hon under en rutinundersökning veta att hon drabbats av 

bröstcancer. Ulrika skriver om cancern men även om sitt vardagliga liv. För att bearbeta vad 

som hände under sjukdomsperioder skrev hon en dagbok, som sedan resulterade i denna bok.  

 

 

Hope (Lotta Tenor, 2013) 

 

Lotta är leg. anestesisjuksköterska, arbetar på en akutmottagning och är ensamstående 

mamma till sin dotter. Hon erbjuder föreläsningar om coping och skriver på sin andra bok. 

Hope är en personlig berättelse om skräck och förtvivlan i samband med en 

bröstcancerdiagnos, att vänta på domen om liv eller död och att sedan våga leva vidare.  

 

 

Jag vill fan leva- kampen mot bröstcancer (Karin Björkegren Jones, 2014) 

 

Karin Björkegren Jones är journalist, yogalärare, mamma och författare. Den 21 juni 2012 

fick Karin diagnosen inflammatorisk bröstcancer som är en aggressiv form av bröstcancer 

vilket kräver en intensiv behandling. Karin genomgår cellgifter, operation av hela bröstet, 

herceptin och strålning. I boken följs Karins tankar under ett år, ifrån cancerbeskedet till 

friskförklaring. Texten är tagen ur författarens blogg.  

 

 

Kul med cancer- Hur man tar sig igenom bröstcancer (Monika Titor, 2014) 

 

Monika är statsvetare, journalist och tränare i gymnastik. Boken skrevs i kåseriform under 

sjukdomsperioden. Hon är 41 år, gift med två små barn, har precis fått ett nytt jobb och 

känner sig positiv och entusiastisk när hon får sitt bröstcancerbesked. Boken tillägnas till alla 

som har fått bröstcancer och till alla vänner och anhöriga som vill hjälpa och stötta men inte 

vet hur.  

 

 

När livet rämnar- (Eva Nyberg, 2008) 

 

När Eva drabbades av bröstcancer vid 46 års ålder hade hon precis kommit in på 

forskarutbildningen i pedagogik.  Hon levde ensam med sina två sönder och började skriva 

denna bok alldeles innan den första cellgiftsbehandlingen.  
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Titel 

 

Vilken form av 

litteratur är detta? 

 

Vem är ansvarig 

utgivare? 

 

Vem är 

författaren? 

 

När trycktes 

källan? 

 

Har texten blivit 

kvalitetsgranskad? 

 

På vilket sätt kan 

jag använda 

denna text för att 

utveckla 

akademisk och 

professionell 

kunskap inom 

mitt område? 

 

 

Bröstresan 

 

Självbiografi 

 

Frankförlag 

 

Ulrica Palmcrantz 

 

 

2011 

 

Boken granskades 

av bokförlaget 

innan tryckning 

 

Boken är skriven av 

Ulrica under sin 

sjukdomsperiod då 

hon drabbades av 

bröstcancer vid 45 

års ålder. Ulrika 

skrev under denna 

tid en dagbok, 

resultatet blev 

denna bok. Detta 

ger en god 

möjlighet att få 

kunskap om den 

subjektiva 

upplevelsen.  
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HOPE 

 

Självbiografi 

 

Vulkanmedia 

 

Lotta Tenor 

 

 

 

2013 

 

Boken 

egengranskades 

innan tryckning 

 

Lotta drabbades av 

bröstcancer vid 37 

års ålder. Denna 

bok skildrar hennes 

upplevelse av att 

leva med sin 

sjukdom. Boken ger 

därför en bra 

inblick i hur det är 

att leva med 

bröstcancer. 

 

 

Jag vill fan leva- 

Kampen mot 

bröstcancer 

 

Självbiografi 

 

Pocketförlaget 

 

Karin Björkegren 

Jones 

 

2014 

 

Boken granskades 

av bokförlaget 

innan tryckning 

 

Denna bok baseras 

på Karins blogg 

som hon skrev från 

dagen då hon vid 

48 års ålder fick 

cancerbeskedet tills 

hon blev 

friskförklarad. 

Boken ger kunskap 

om hur Karin 

upplever livet med 

sin sjukdom. Vilket 

ger viktig kunskap 

för studien  
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Kul med cancer- 

Hur man tar sig 

igenom bröstcancer 

 

Självbiografi 

 

Gryf förlag 

 

Monika Titor 

 

 

 

2014 

 

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan tryckning 

 

Vid 41 års ålder drabbas 

Monika av bröstcancer. 

Dagboksanteckningar 

under tiden hon var sjuk 

och genomgick 

behandling för sin 

cancersjukdom 

resulterade i denna 

bok.  Monikas 

berättelse ger värdefull 

kunskap om den 

subjektiva upplevelsen. 

 

 

När livet rämnar 

 

Självbiografi 

 

Recito 

 

Eva Nyberg 

 

 

 

 

2014 

 

Boken 

granskades av 

bokförlaget 

innan tryckning 

 

Boken skildrar Evas 

tankar när hon vid 46 

års ålder drabbas av 

bröstcancer. Eva 

beskriver hur hennes 

vardag påverkas under 

sjukdomsperiod och 

behandling.  Här fås 

kunskap om hur hon 

upplever livet efter att 

ha drabbats av 

bröstcancer, vilket 

utökar förståelsen för 

sjukdomsperioden. 

   



 

 
 

Exempel på analysprocessen    Bilaga 4 s. 1(2) 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

”Det börjar värka i 

skelettet. 

Ryggraden kliar, 

benen värker, jag 

kan inte ligga 

still”. 

Kan inte ligga 

still på grund av 

värk i kroppen 

Värk Smärta Fysiskt lidande i 

förhållande till 

att behandlas 

”Oj vad jag saknar 

mitt hår. Letar 

fortfarande ofta 

instinktivt efter 

tofsen jag brukar 

snurra på, på 

vänster sida”. 

Lider av förlusten 

av sitt hår 

Håravfall Förändrad 

kroppsbild 

Psykiskt lidande 

i förhållande till 

att behandlas 

”Varför går det inte 

att tränga undan 

den allra svartaste? 

Varför måste man 

plågas av tankar på 

sin egen 

begravning och 

vad man ska göra 

med barnen? 

Tankar på lidande, 

hur mycket man 

kommer att lida, 

hur det blir på 

slutet?” 

Att konstant lågas 

av tankar på 

lidande, sin egen 

begravning och 

barnens framtid 

Dödsångest Tankar på döden Psykiskt lidande 

i förhållande till 

att behandlas 

”Att man inte kan 

välja. Inte säga 

stopp eller nej. Att 

man måste ta emot 

det man får. Det 

händer något i en. 

Ungefär som att 

man ställer sig 

utanför sig själv”. 

Avsaknad av 

valfrihet och 

delaktighet 

Maktlöshet I händerna på 

sjukvården 

Lidande i 

förhållande till 

vårdkontakten 

”Jag vill veta mer 

och jag vill veta 

innan vad jag ska 

gå igenom för att 

kunna ställa in 

mig” 

Vill få 

information för att 

kunna förbereda 

sig 

Vill bli 

informerad 

Bristande 

information 

Lidande i 

förhållande till 

vårdkontakten 
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”Fem dagar efter 

varje behandling 

är jag helt 

utslagen, orkar 

inte göra 

någonting, är 

illamående och 

har ingen aptit. 

Men våra barn 

har aptit, de vill 

sitta runt 

matbordet och äta 

middag som 

vanligt. Så jag 

spelar med”. 

Låtsas vara som 

vanligt inför sina 

barn trots 

utslagen av 

behandling 

Visa sig stark Relationer och 

familj 

Lidande i 

förhållande till 

det vardagliga 

livet 

”Nu efter 

sommaren jobbar 

jag halvtid mellan 

behandlingarna. 

Det är återigen 

den här strävan 

att få till ett 

vanligt liv, att 

klamra sig fast 

vid det”. 

Strävan efter ett 

vanligt liv genom 

att försöka jobba 

Upprätthålla 

vardagen 

Arbete och fritid Lidande i 

förhållande till 

det vardagliga 

livet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


