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Sammanfattning  
  
Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Drygt 7800 
kvinnor drabbades av bröstcancer år 2018, 1400 av dessa avled. Att få besked om bröstcancer 
innebär att en kvinnas liv förändras drastiskt. Denna upplevelse variera dock bland kvinnor 
och urskiljer sig från varandra. Sjuksköterskan bör sätta individens behov i centrum framför 
sjukdomen. Det är av stor betydelse att se individen som en jämställd och värdefull partner 
inom vården. Det är därför av stor vikt att beskriva kvinnors upplevelse i samband med 
beskedet av bröstcancer. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse i samband med beskedet av 
bröstcancer. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på fem patografier. Datamaterialet analyserades 
utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde perioden i samband med beskedet 
av bröstcancer som besvärlig. Fyra kategorier framkom i studiens resultat: Att känna rädsla, 
oro och hopplöshet, uppleva framtidstro och behov av stöd.  
Slutsats: Kvinnornas liv i samband med beskedet om bröstcancer vändas upp och ner. Detta 
behöver sjukvårdspersonalen vara uppmärksamma över. En ökad kunskap hos sjuksköterskan 
bidrar till en ökad förståelse över kvinnors upplevelser.  
  
Nyckelord: (Bröstcancer, kvalitativ innehållsanalys, kvinnor, patografier, upplevelse) 
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Inledning 

 

Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor. Varje kvinna kan 

uppleva bröstcancerbeskedet som fullkomligt livs berörande. En rad olika förändringar 

förekommer i livet till följd av bröstcancer både psykiska, fysiska och sociala förändringar. 
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Bröstcancer sätter livet och karriären på paus samt familjeförhållanden och förhållanden till 

ens anhöriga kan förändras (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). 

Upplevelserna när kvinnorna får bröstcancerbeskedet variera beroende på vart i livet de 

befinner sig (Carpenter, Brockopp och Andrykowski, 1999). 

 

Det är sjuksköterskans ansvar att stötta och hjälpa kvinnorna att finna en struktur och ta itu 

med saker som upplevs svåra att ta tag i. Sjuksköterskans uppgift är att bedöma vilket stöd 

patienten är i behov av efter att patienten har fått beskedet av bröstcancer (Badger, Segrin, 

Meek, Lopez och Bonham, 2004). Willman (2006) nämner att omvårdnaden utgår från 

patientens mål, förmåga, värderingar, önskemål, känslor och sociala stöd. Sjuksköterskan 

arbetar inom olika vårdformer samt verksamhetsområden därför är arbetsuppgifterna olika. 

Sjuksköterskan möter i det dagliga arbetet olika patienter med olika sjukdomar exempelvis 

cancer, diabetes eller infektioner. Sjuksköterskan ska identifiera och bedöma patientens 

förmåga, stödja patienten och anhöriga i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa 

(Willman, 2006).  

 

Att fördjupa sig i patientens upplevelse i samband med beskedet av bröstcancer är av stor 

betydelse. Examensarbetet kommer därför kunna vara ett stöd för sjuksköterskan vid mötet 

med kvinnorna i vården. (Badger, Segrin, Meek, Lopez och Bonham, 2004) nämner att 

forskning om kvinnors levnadsförhållanden i samband med bröstcancer finns det mycket 

information om, men specifikt om tiden i samband med beskedet av bröstcancer är 

informationen bristfällig (Badger et al. 2004).  

 

 

Bakgrund 

 

Bröstcancer 

 
De vanligaste cancerformerna i världen är lungcancer, bröstcancer, tjocktarmscancer, 

prostatacancer, magcancer och hudcancer (Världshälsoorganisationen, 2018). I Sverige är 
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bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Cancerdiagnosen hos kvinnor 

upplevs som ett hot mot deras identitet och värdighet trots att överlevnadschansen är stor  

(Myklebust Sørensen och Almås, 2011). 

 

Myklebust Sørensen och Almås, (2011) skriver att kvinnor främst drabbas av bröstcancer i 

medelåldern. Socialstyrelsen (2019) nämner att drygt 7800 kvinnor drabbades av bröstcancer 

år 2018, 1400 av dessa avled (Socialstyrelsen, 2019). Bröstets funktion styrs av 

könshormoner, tillväxtfaktorer samt andra inre faktorer. Faktorerna reglerar olika 

intracellulära fenomen som cellmognad, celltillväxt och celldöd.  Bröstet är uppbyggt av 

fettvävnad och bindvävnad. Kvinnans bröst består av ett antal mjölkkörtlar som producerar 

modersmjölk. Mjölkgångarna är uppbyggda av två lager epiteliala celler (Wärnberg, 2004).  

Bröstcancer utvecklas i mjölkgångarnas celler det vill säga duktalcancer eller i 

mjölkkörtlarna så kallad lobulärcancer (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Bröstcancer upptäcks genom att kvinnan kan palpera en knöl i bröstet eller armhålan. Oftast 

känner de en förhårdnads liknande förändring i bröstområdet som sedan undersöks med hjälp 

av mammografi för att bekräfta misstanken om bröstcancer. Andra symtom som kvinnorna 

kan uppleva vid bröstcancer är att bröstvårtan består av blodig, genomskinlig eller brun 

vätska. Huden är indragen eller att de upplever rodnad, svullen eller utslag på bröstet 

(Socialstyrelsen, 2018). Bröstcancer orsakas av en komplicerad interaktion mellan olika 

faktorer som ökad hormonstimulering i anslutning till antalet regelbundna 

menstruationscykler som påverkar bröstkörtlarna samt olika livsstilsfaktorer. Olsson (2004) 

nämner olika riskfaktorer som ökad kroppsvikt som bidrar till en högt produktion av 

östrogen, p-piller, tidig pubertet, sen klimakteriet, ökad mängd bröstkörtelvävnad, hög 

alkoholintag, ärftlighet och amning (Olsson, 2004). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2018) konstateras bröstcancerdiagnoser genom trippeldiagnostik som 

omfattar tre moment, klinisk undersökning som tyder på att läkaren gör en noggrann 

undersökning genom att palpera brösten och armhålorna. Mammografi är den andra delen där 

brösten röntgas för att kunna upptäcka små tumörer som inte är palperbara. För att sedan 

kunna fastställa att det finns någon slags tumör kan ultraljudsundersökning eller 

magnetkameraundersökning  användas som ett komplement till mammografin. Genom 

utförande av mammografi kan även tumörstorlek samt tumörens växtsätt upptäckas. Slutligen 

tas ett vävnadsprov ur bröstet eller armhålan där förändringen finns för att analyseras under 
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ett mikroskop. (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Efter att bröstcancerdiagnosen är fastställd påbörjas behandlingen oftast genom operation 

med en kirurg. Bröstet opereras antingen bort helt eller så används en  bröstbevarande 

kirurgisk teknik. Bröstbevarande kirurgi innebär att tumören i bröstet samt vävnaden runt 

tumörområdet opereras bort. Efter att bröstbevarande kirurgi har utförts, ges strålbehandling i 

efterhand. Det utförs även operation av armhålans lymfkörtlar, så kallad lymfkörtelutrymning 

för att fastställa spridningen av bröstcancersjukdomen. Tilläggsbehandling ges oftast efter en 

operation för att motverka återfall av sjukdomen genom strålbehandling, 

cytostatikabehandling eller hormonella behandling (Socialstyrelsen, 2018). 

  

Upplevelsen av bröstcancer  

 

Kvinnor upplever sin livsvärld genom diverse upplevelser i livet. En upplevelse kan förklara 

hur en person känner. Känslan kan vara psykisk, existentiell och fysisk (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Susserud och Fagerberg, 2003). Att få besked om bröstcancer innebär att en 

kvinnas liv förändras drastiskt. Denna upplevelse variera dock bland kvinnor och urskiljer sig 

från varandra (Landmark & Wahl, 2002). Då upplevelserna skiljer sig är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan arbetar ur en personcentrerad vård där kvinnan sätts framför bröstcancern. 

Personcentrerad vård utgår från att varje individ är unik. Sjuksköterskan ska se den enskilda 

individen samt individens rätt till självbestämmande. Individen ska vara delaktig i sin 

omvårdnad, då vården ska utgå från individens behov och resurser (McCance, & 

McCormack, 2019). 

 

Enligt Slater (2006) lägger vårdpersonalen fokus på kvinnans sjukdom, inte på kvinnan. Det 

förekommer även brister vid uppföljning av bröstcancerpatienter. Varje enskild kvinna som 

är drabbad av bröstcancer behöver delta i stödsamtal för att finna sig själva i deras nya 

livssituation (Slater, 2006).  Kvinnor som fått stödsamtal i samband med beskedet av 

bröstcancer upplevde en säkerhet och kände sig tryggare med deras nya livssituation. 

Tryggheten samt säkerheten påverkade kvinnorna positivt och de vågade tro att det fanns 

hopp om framtiden trots att de befann sig i en svår period i livet (Pålsson & Norberg, 1995). 
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Sjuksköterskan bör enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) sätta individens behov i 

centrum framför sjukdomen. Det är av stor betydelse att se individen som en jämställd och 

värdefull partner inom vården. Att sjuksköterskan visar tillgänglighet, intresse samt vilja för 

att lyssna på individens berättelse, skapar detta förståelse för individens situation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Livsvärld  

 

Inom området vårdvetenskap uppfattas livsvärlden genom välbefinnande samt lidande. 

Begreppet livsvärld utgör verkligheten vi lever i samt att upplevelsen är individuell 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). Enligt Dahlberg et al. (2003) 

utgår teorin kring patientens livsvärldsperspektiv utifrån patientens upplevelse, erfarenhet och 

den värld de lever i. Teorin kan förklaras på två olika sätt. Den kan förklaras som den värld 

som levs med daglig tillvaro men även den värld som förstås och beskrivs av andra personer. 

Med hjälpen av livsvärlden kan patienten finna mening, kärlek samt arbete (Dahlberg et al, 

2003). Livsvärldsperspektivet är grundläggande inom vården då det är viktigt att 

vårdpersonalen är öppna och respekterar patienternas erfarenhet, upplevelse och värld. 

Vården utgår från det som är viktigt för patienten, hur denne uppfattar sin sjukdom, 

välbefinnande och sitt lidande. Sjuksköterskan kan genom patientens berättelse delta i dennes 

livsvärld då varje upplevelse är unik (Dahlberg et al. 2003). 

 

Varje enskild individs livsvärld upplevs på ett unikt och särskilt sätt. Individerna uppfattar 

verkligheten på olika sätt. Det krävs att vården har ett förhållningssätt som leder till att 

patientens livsvärld bekräftas och att sjuksköterskan tillvaratar individens upplevelser och 

erfarenheter (Merleau-Ponty, 1997; Bengtsson, 1998). Traumatiska händelser uppstår när en 

individ drabbas av en livshotande sjukdom som leder till en rad förändringar i livet som 

medför fysisk samt psykisk stress på grund av hot mot existensen (Kovero & Tykkä, 2002). 

Bröstcancer kan leda till emotionell stress, ångest, depression, förvirring och humörstörningar 

som orsakas på grund av minskat välbefinnande. Kvinnor upplever en del känslor under 

sjukdomsprocessen nämligen rädsla och ångest (Kovero & Tykkä, 2002). För att kunna 

återigen leva ett normalt liv krävs det att konsekvenserna som medföljer bröstcancern 

hanteras på ett positivt sätt från början (Boehmke & Dickerson, 2006). 
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Problemformulering 

 

Bröstcancerdiagnos är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor. Sjukdomen leder 

till förändringar i livet och kvinnornas livsvärld förändras då de blir tvungna att anpassa sig 

till sin nya livssituation i samband med sjukdomen (Myklebust Sørensenm & Almås, 2011). 

Det finns risk att kvinnornas självkänsla minskar eller att de kan utsättas för en känslomässig 

kris om inte en god omvårdnad utifrån behoven tillfredsställs (Slater, 2006). Det är viktigt att 

beskriva kvinnors upplevelse i samband med beskedet av bröstcancer. Detta för att ha 

möjligheten att erbjuda de drabbade kvinnorna den bästa vården. I mötet med kvinnorna som 

drabbats av bröstcancer är det viktigt att ha kunskap och förståelse för sjukdomen samt de 

känslor som förekommer (McCance & McCormack, 2019). 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse i samband med beskedet av 

bröstcancer. 

 

 

Metod 
 

Design 
 
En litteraturstudie baserad på fem patografier med en kvalitativ ansats genomfördes för att 

besvara studiens syfte “att beskriva kvinnors upplevelse i samband med beskedet av 

bröstcancer”. Billhult och Henricson (2017) nämner att kvalitativ metod bör användas när en 



 

9 

upplevelse skall beskrivas. I denna metod finns det ingen absolut sanning samt inget som är 

fel i en erfarenhet.  Kvalitativ forskning innebär att försöka förstå ett fenomen med fokus på 

upplevelsen utifrån individens perspektiv. Vikten med denna forskningsmetod är att lyfta 

fram människans upplevelse samt tolkning av deras tillstånd, sjukdom eller ohälsa där de får 

möjlighet att beskriva och tolka det med egna ord (Billhult & Henricson, 2017). Studien utgår 

från patografier för att få en ökad förståelse av kvinnors upplevelse i samband med beskedet 

av bröstcancer.  Patografier är skrivna av individer som återberättar den tid då de upplevt 

ohälsa. Billhult och Henricson (2017) nämner att patografier handlar om patienters händelser 

samt livsmöten vilket anses vara lämpligast för studien. Det som berättas i patografierna 

beskriver och förklarar förändringar i livsparadigm (Billhult och Henricson, 2017). 

 

Urval 

 

För att finna relevanta patografier som besvarar syftet och problematisering var 

inklusionskriterierna att patografierna skulle vara skrivna av kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. Deras upplevelser i samband med beskedet. Kvinnorna skulle vara mellan 30-55 

årsåldern. Böckerna skulle vara skrivna på svenska och vara utgivna tidigast år 2010.  

 

Datainsamling 

 

Libris är en nationell databas med information om titlar på svenska bibliotek där det finns 

över sju miljoner böcker tillgängliga. Libris är en gemensam katalog som dagligen 

uppdateras (Libris, u.å.). För att hitta relevanta patografier som besvarar syftet att beskriva 

kvinnors upplevelse i samband med beskedet bröstcancer användes databasen Libris. 

Sökorden som användes i sökningen var: Bröstcancer och patografier, bröstcancer och 

biografier, bröstcancer samt bröstcancer.  
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Tabell 1 Litteratursökning i databasen Libris.  

Sökord i 
Libris 

Antal 
träffar 

Datum för 
sökning 

Antal lästa 
sammanfattningar 

Antalet inkluderade böcker 

Bröstcancer 
och 
patografier 

0 2020-04-05 0 0 

Bröstcancer 
och biografi 

28 2020-04-05 15 2 

Bröstcancer  958 2020-04-05 72 
 

3  

 

Sökorden “bröstcancer” och “patografier” användes vid första sökningen som gjordes i Libris 

och resulterade till noll antal träffar. I den andra sökningen som utfördes med sökorden 

“bröstcancer” och “biografi”, avgränsningen som utfördes var att det skulle vara i bokform, 

språket skulle vara på svensk, utgivningsdatum 2010,  resulterade till 28 antal träffar. Efter 

lästa titlar samt sammanfattningar inkluderades två patografier. Tredje sökningen som 

utfördes i databasen Libris med sökordet “bröstcancer” blev antalet träffar 958, där flera av 

böckerna var skönlitteratur och facklitteratur. Sökningen gav ett stort antal träffar därav 

gjordes fler avgränsningar  som var relevanta för att besvara vårt syfte. Avgränsning till det 

svenska språket och att det skulle vara i bokform. Efter att läst 72 sammanfattningar 

exluderades 67 stycken böcker av anledning till närståendeperspektiv, innehållet hade ingen 

relevans till syftet samt annan bakomliggande cancersjukdom. Genom sökningen 

inkluderades tre böcker varav två av böckerna tidigare inkluderats. Fem böcker återstod till 

slut som uppfyllde inklusionskriterierna: Jag vill fan leva (2014) av Karin Björkegren Jones, 

Hope (2013) av Lotta Tenor, En hel jävla bok om cancer (2016) av Charlotta Lindgren,  

Bröstresan (2011) av Ulrika Palmcrantz och Jag vill inte veta, inte nu (2012) av Helena Lind. 

Beskrivning av valda patografier: 
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Jag vill fan leva- är en patografi skriven av Karin Björkegren Jones, utgivningsår 2014. Karin 

är en en kvinna i 40 årsåldern som utbildat sig till yogalärare, författare samt journalist. I sin 

bok beskriver Karin hur hon upplevde tiden i samband med bröstcancer beskedet och 

diagnosen. I boken beskriver Karin sina tankar genom sin blogg från cancerdiagnosen tills 

dess att hon blev frisk. Hon förklarar sin rädsla och oro över cancern, hur den ska påverka 

hennes liv samt viljan att leva och kämpa igenom sjukdomen. 

 

Hope- är en patografi skriver av Lotta Tenor, utgivningsår 2013. Lotta beskriver upplevelsen 

av skräck, panik ångest samt hopplöshet över att ha drabbats av bröstcancer. Lotta är själv 

sjuksköterska och har arbetat vid flertal tillfällen med bröstcancerpatienter och därav vet 

vilken kamp hon står inför.  Hon beskriver sin resa som kämpig då hon möter sin fiende, 

cancern och hur hela livssituationen kan förändras. Lotta tvivlade på framtiden men trots 

detta fortsatte hon kämpa inte bara för sin skull utan för hennes dottern också. 

 

Bröstresan- är en patografi skriven av Ulrika Palmcrantz, utgivningsår 2011. Ulrika beskriver 

den svåra tiden i samband med beskedet av bröstcancer. Ulrika är en kvinna i 40 årsåldern 

och utbildad journalist och har 3 barn. Hon lever ett aktivt liv tills hon får beskedet av 

bröstcancer. Hon förklarar sin rädsla, oro och ångest över tankarna som uppstår av att hennes 

tre pojkar kommer att bli moderlösa. I boken får man följa Ulrikas resa från diagnosen tills 

hon blir friskförklarad.  

 
En hel jävla bok om cancer- är en patografi skriven av Charlotte Lindgren, utgivningsår 

2016. Charlotte drabbades av en aggressiv trippelnegativ cancer när hon var 35 år gammal. 

Charlotte hade små barn då hon drabbades av bröstcancer. Charlotte arbetade som 

undersköterska. I boken förklarar Charlotte sina resa om hur hon besegrade bröstcancern. 

Hon beskriver tankar och funderingar som uppstod under resans gång.  

 

Jag vill inte inte, inte nu- är en patografi skriven av Helena Lind, utgivningsår 2012. Helena 

beskriver i sin bok hur hon upplevde beskedet av bröstcancer samt hur hon har tagit sig 

igenom sin nya overkliga livssituation. Helena Lind är en kvinna i medelåldern som har barn. 

I boken förklarar hon hur ansträngande det var att berätta om bröstcancern för sina barn och 

oron över hur de skulle reagera och ta nyheten. Helena förklarar att hon upplevde att det 

fanns brist på kunskap bland människor och att de inte förstod vad hon gick igenom. Hon 
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hade en ständigt oro över att cancern skulle sprida sig i kroppen och hur hon skulle ta sig 

igenom det.  
 

Dataanalys 

 

I biografier berättas en individs livshistoria. Texterna analyseras utifrån individens berättelse 

som är relaterade till hälsa, vård och lidande. Berättelserna grundar sig på individens 

upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2017a). De valda texterna blir ett föremål för 

innehållsanalysen som relateras till forskning utifrån modellens helhet eller delar (Segesten, 

2017 b). Patografierna analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Innehållsanalysen 

kommer att baserades på Granheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ 

innehållsanalys. En manifest innehållsanalys ger en möjlighet att synliggöra det uppenbara i 

en text (Olsson & Sörensen, 2011). 

Enligt Graneheim och Lundmans (2004) baseras dataanalysen genom tolkning av en 

kvalitativ innehållsanalys, då den ansågs vara tydlig samt lättöverskådlig. Analysmetoden 

består av fyra element. Texten delas först in i meningsbärande enheter där relevanta citat 

plockas ut från patografier för att besvara syftet. Därefter kondenserades meningsbärande 

enheterna vilket innebär att texten förkortas utan att innehållet förloras. Sedan kodas de 

kondenserade meningsenheterna där koden är en etikett på meningsenheter som förklarar 

meningens innehåll. Slutligen bildas olika kategorier. Därefter samlas data in med liknande 

innehåll. Datan som samlas in ska inte gå in i två kategorier. Data som innehåller likheter och 

skillnader bildar en underkategori och huvudkategori (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Patografierna lästes två gånger var för sig av båda författarna. Först lästes patografierna  

effektivt. Sedan lästes patografierna ytterligare en gång där relevanta meningsbärande enheter 

som besvarade syftet plockades ut individuellt av författarna. Detta för att författarna inte 

skulle missa betydelsefull innehåll som återspeglar kvinnors livsvärld och upplevelse. 

Meningsbärande enheter valdes ur patografierna utifrån relevans till syftet. Gemensamt 

sammanställdes alla plockade meningsbärande enheter som valdes ut ur patografierna enskilt. 

Tillsammans kondenserades och kodades de utvalda meningsbärande enheterna som slutligen 



 

13 

sammanställdes och kategoriserades. Sedan användes valda kategorier som rubriker i 

resultatet (se bilaga 1).  

 

 

Etiskt övervägande 
 

Studien kommer utgå från patografier som redan är publicerade allmänt därav behövs inte en 

etiskt prövning. En granskning av biografierna gjordes utan fördomar samt med respekt för 

de känslor författaren vill förmedla. Kjellström (2017) nämner att forskningsetik har som 

utgångspunkt att respektera alla människor och deras rättigheter. Forskningsetik fungerar som 

ett skydd för deltagarna som är delaktiga i studien. Forskningsetiska kraven som uttrycks i 

FNs deklaration om helsingforsdeklarationen samt mänskliga rättigheter har granskats. Fyra 

etiska principer användes som utgångspunkt i studien, autonomiprincipen, att göra gott 

principen, rättviseprincipen samt att inte skada principen. Kjellström (2017) beskriver  att 

autonomiprincipen går ut på att alla människor är kompetenta att besluta samt bestämma hur 

de vill leva sina liv. Belmontrapporten går ut på att även personer med begränsad autonomi 

ska få skydd då förmågan till självbestämmande kan påverkas av exempelvis sjukdom. Göra 

gott principen tar hänsyn till individens välbefinnande och behov. Inte skada principen 

innebär att undvika skada individen på något sätt. Rättviseprincipen utgår från att alla 

situationer som är lika ska behandlas lika då det inte ska förebygga särbehandling 

(Kjellström, 2017).  

Resultat 
 

Resultatet av analysen baserades på tre kategorier som beskriver kvinnors upplevelse i 

samband med beskedet av bröstcancer. Kategorierna är att känna rädsla, oro och hopplöshet, 



 

14 

att känna framtidstro samt att känna behov av stöd. För att få en ökad förståelse samt tillit 

framställs kategorierna gemensamt med citat från kvinnornas böcker. 

 

Tabell 2. Övergripande beskrivning av huvudkategorier 

 

 

 

Att känna rädsla, oro och hopplöshet 

 

Kvinnorna upplevde olika känslor i samband med beskedet av bröstcancer. När kvinnorna 

fick beskedet om bröstcancer upplevde de en enorm rädsla. Beskedet att insjukna i en dödlig 

sjukdom förklarades genom att uppleva ångest, panik, rädsla samt en uppfattning av att deras 

livet snart var över. Kvinnorna berättar att de aldrig hade upplevt en sån rädsla som de 

upplevde i samband med beskedet. De beskriver att deras värld stannade och att dödsångesten 

tog över deras liv. En osäkerhet uppstod över tanken hur livet skulle utformas. Kvinnorna 

upplevde inte livet som en självklarhet längre då tilliten för ett aktivt och friskt liv försvann 

och en tro att döden var nära förstärktes enligt kvinnorna  (Tenor 2013, Lind 2012, 

Palmcrantz 2011, Björkegren-Jones 2014, Lindgren  2016).  

 

“Jag känner mig rädd men också alldeles stilla på ett underligt vis, som om jag väntar på 

något, att något ska börja eller att något ska ta slut, jag vet inte riktigt. Känns bara tomt och 

tyst och stilla och väntande” (Palmcrantz, 2011 s.24). 
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Kvinnorna upplevde även en rädsla av att berätta för sina närstående att de har fått ett besked 

om bröstcancer. Kvinnorna förklarade att det värsta de någonsin gjort var att berätta för sina 

barn om sjukdomen. De berättade att de var tvungna att förbereda sig för att berätta för sina 

barn så att de inte bröt ihop framför dem. Att de bar på en dödlig sjukdom upplevde 

kvinnorna var svårt. Kvinnorna kände att de inte ville prata om besked med någon men 

samtidigt visste att de någon gång måste prata om det (Tenor 2013, Lind 2012, Palmcrantz 

2011, Lindgren  2016).  En av kvinnorna började skriva en blogg då det var hennes sätt att 

sprida information utan att behöva upprepa sig vid flertal tillfällen. (Björkegren-Jones, 2014) 

 

“På söndagen var jag vidrigt ångestfylld hela dagen, jag fasade över hur jag skulle berätta 

för min vackra, fina dotter något så skrämmande och som jag visste skulle finnas kvar i 

hennes minne för alltid” (Trenor, 2013 s. 36). 

 

En rädsla bland kvinnorna uppstod då de var rädda att få lämna sina närstående. En rädsla att 

dö fanns men när rädslan hade lagt sig uppkom rädslan att behöva kvarlämna människor de 

älskade exempelvis make och barn. Den rädslan beskrev kvinnorna som smärtsam och läskig. 

Tankar om att barnen skulle bli moderlösa fanns konstant hos kvinnorna (Tenor 2013, Lind 

2012, Björkegren-Jones 2014, Lindgren  2016). En av kvinnorna upplevde att hon behövde 

vara stark inför sina barn: “Emil och Victor har blivit tonårstysta båda två. Nu tittar de lite 

osäkert på mig, och jag vet att de ser att jag är rädd. Det lugna klingar falskt, jag hör det 

själv. Som när man försöker övertyga sig själv om något man inte riktigt tror på. Rädslan går 

nästan att ta på” (Tenor, 2013).  Kvinnorna var rädda att det inte skulle gå bra för dom, att de 

skulle dö samt att de inte skulle få se sina barn växa ( Lind 2012, Tenor 2013, Björkegren-

Jones 2014, Lindgren  2016).  

 

“Den helgen gick jag sönder, låg i fosterställning och klamrade mig fast vid min man med en 

dödsångest jag inte önskar någon. Jag har aldrig i hela mitt liv varit så rädd, så förtvivlad.” 

(Björkegren-Jones, 2014 s. 11).  
 

Två av kvinnorna påverkades av tanken att det fanns någonting i deras bröst då bröstet var 

betydelsefullt för dem. Detta beskrev kvinnorna som att det fanns en inkräktare i kroppen 

som ville ta över makten över deras kropp samt att en objuden gäst befann sig i deras kropp. 

De förklarade att det fanns galna celler i kroppen som ville förstöra deras liv. De ville 

återvända till deras normala vardag samtidigt som de ville fly ifrån deras nya verklighet. De 
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hade gemensam kunskap om sjukdomen och upplevde därför en panikkänsla över vad som 

befann sig i deras kroppar (Tenor 2013, Lindgren 2016, Palmcrantz 2011). En av kvinnorna 

förklarar att hon ville göra sig av med tumören med hjälp av en kniv hemma (Tenor, 2013). 

 

“Jag grät och hulkade, kände paniken ta form, kände instinktivt att jag genast ville skära 

bort med kniv den tumör som var i min kropp och som ville förgöra mig”. (Tenor, 2013 s.17). 
 

En av kvinnorna upplevde att tumören hade tagit kontrollen över deras liv och att deras 

kroppar bär på hemligheter (Björkegren-Jones, 2014). Kvinnorna gick ständigt runt med 

funderingar kring tumören från det att de gick och la sig tills de vaknade upp på morgonen. 

Den andra kvinnans tankar stormade i hennes huvud av att ha en parasit i hennes kropp 

(Tenor, 2013). 

 

“Jag fick ännu mera panik, jag hade ingen möjlighet att stå ut så länge - jag ville ha bort det 

här så fort som möjligt pga. min panik samt vilja att skära bort tumören själv för att jag inte 

stod ut med vetenskapen om en ondskefull cancersvulst i min kropp som skulle döda mig om 

den fick chansen” (Tenor, 2013 s.30)  
 

Flera av kvinnornas reaktion varierade vid beskedet att de fått bröstcancer. Det kvinnorna 

hade gemensamt var att de upplevde en känsla av hopplöshet och att tankar om döden 

uppkom. De beskrev hur deras värld stannade i samband med beskedet, att allt svartnade och 

hur de grät förtvivlat i dagar samt att orken att resa sig upp ur sängen försvann. Kvinnorna 

ville sova på dagarna då de upplevde en tung känsla i kroppen (Palmcrantz 2011, Tenor 2013, 

Björkegren-Jones 2014, Lind 2012). En av kvinnorna beskrev även hur hon stängde av sig 

själva samt vände på både tankar och känslor in och ut (Lindgren, 2016).  

 

”Jag vet inte hur jag ska skriva det här, men min värld stannar nu. Ett samlat och allt 

stannade, blev svart.” (Björkegren- Jones, 2014 s. 14).  

 

Två av kvinnorna beskrev att de var tomma på känslor och funderingar i väntan på beskedet 

om bröstcancer (Lind 2016, Björkegren-Jones, 2014). En kvinna förklarar hur förtvivlade och 

oroliga de var över framtiden. Hon beskriver ett tomrum, att hon fanns där i de tomrummet 
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men inte mer. Hon beskriver även känslan av att stanna i tomrummet tills allt blir bra igen 

(Lindgren, 2016). 

 

“ Jag ville bara försvinna från mig själv. Ut ur min kropp som åt upp mig inifrån. Sen insåg 

jag att jag var fast i min kropp. Jag kom inte därifrån. Så kom beskedet. Orden som skulle 

bekräfta det jag var mest rädd för.”(Lindgren, 2016 s. 16). 

Att känna framtidstro 

 
Kvinnor beskrev en styrka och vilja av att leva. Viljan om att fortsätta kämpa och leva 

uppstod i samband med beskedet av bröstcancer. Kvinnornas livslust förklarade som väldigt 

stark samt att att de var redo att kämpa mot cancern. De var medvetna om att kampen skulle 

bli tuff men de var redo att bekämpa alla motgångar som kom. Kvinnors överlevnadsinstinkt 

gjorde att allt i sin makt för att rädda sina egna liv. Tankar uppstod om hur kvinnorna skulle 

gå tillväga för att få bort det som var ett hot mot deras liv. Kvinnorna upplevde att de hade en 

vilja att kämpa för att kunna vara delaktiga i sina barns liv (Tenor 2013, Björkegren-Jones 

2014, Palmcrantz 2011, Lindgren 2016, Lind 2012).  En av kvinnorna skrev att hon aldrig 

skulle sluta kriga (Palmcrantz, 2011).  

 

“Hur jag stod ut vet jag inte - men antagligen var driften att vara mamma till min dotter 

starkare än allt annat”(Tenor, 2013 s. 31) 

 

“Jag vill leva, jag vill bli mormor.” ( Björkegren Jones 2014 s.34) 

 

Det kvinnorna hade gemensamt var viljan att fortsätta leva. Deras instinkt var att inte låta 

sjukdomen ta över deras liv. Viljan drev kvinnorna framåt i sjukdomsförloppet som de befann 

sig i. Deras mål var att aldrig sluta kämpa samt att överleva sjukdomen de drabbats av (Tenor 

2013, Björkegren-Jones 2014, Palmcrantz 2011, Lindgren 2016, Lind 2012). . En av 

kvinnorna beskrev sin kamp mot cancern med orden “Jag tror att man kunde ta på min 

livslust. Så stark är den. Den där cancern visste inte vem den sig i kast med” (Björkegren- 

Jones, 2014 s.8). Kvinnornas vilja av att kämpa ökade för varje dag som kom. Livslusten 

trängde bort rädslan, hopplösheten och döden. De satte upp ett mål att överleva och återgå till 

sina liv före cancerbeskedet (Tenor 2013, Björkegren-Jones 2014, Palmcrantz 2011, Lindgren 

2016, Lind 2012).  
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“Är det så här det är att få ett besked att man bär på en dödlig sjukdom? Ett par dagar låg 

jag i fosterställning i sängen, grät förtvivlat, men sedan kom lusten viljan kampen och då var 

det bara “jag vill fan leva” som gällde” (Björkegren- Jones, 2014 s. 7-8)  

 

Att känna behov av stöd 

 

Kvinnorna förklarade hur de innan sjukdomen klarat sig själva och att de hade varit starka. 

De upplevde att deras omgivning funnits som stöd när de gick igenom en tuff period med 

sjukdomen. När de blivit sjuka i bröstcancer upplevde de ett större behov av stöd av 

närstående, vänner samt vårdpersonal. Kvinnorna upplevde att de behövde starka personer i 

sin omgivning för att kämpa sig igenom tillståndet. De behövde närhet och känslan av att inte 

vara ensam. Ensamheten gjorde inte kvinnorna starkare (Tenor 2013, Björkegren-Jones 2014, 

Palmcrantz 2011, Lindgren 2016, Lind 2012).  En av kvinnorna hade social nätverk i en lokal 

pub där andra pappor och mammor var anslutna för att småprata (Lind, 2012). 

 

“Jag behövde närhet och känslan av att inte vara ensam. Jag hade aldrig klarat detta ensam. 

Man behöver stöd och känna att man får vara med”(Björkegren-Jones, 2014 s. 21).   

 

En av kvinnorna förklarade att inte alla vänner fanns som stöd för henne när hon gick igenom 

sin svåra period. En del av vännerna valde att inte höra av sig medans andra inte kunde 

uppföra sig (Lindgren, 2016). En gemensam sak kvinnorna hade var att de behövde stöd från 

människor för att göra de starkare. De kände ett stort behov av stöd speciellt från sina vänner. 

De förklarar en enorm tacksamhet till sina vänner samt närstående som har funnits som stöd 

och hjälp när det varit som svårast (Tenor 2013, Björkegren-Jones 2014, Palmcrantz 2011, 

Lindgren 2016, Lind 2012). 

 

“Men en kvinna som får bröstcancer behöver sina vänner, behöver stöd. (Björkegren-

Jones, 2014 s. 20). 

 

Kvinnorna berättade även att de litade på sjukvården och att sjukvården i sin makt talade för 

kvinnorna att de var i de bästa händerna. Sjukvården menade att kvinnorna skulle våga lita på 
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sjukvården. De fick hopp från sjukvården om att livet skulle fortsätta efter sjukdomen. 

Kvinnorna glömde bort sjukdomen vissa dagar, de beskrev att de dagarna var bra dagar då de 

kände att allt skulle bli bra i slutändan och samlade kraft.  Kvinnorna beskrev att de upplevde 

en trygghet när en sjuksköterska, läkare, psykologer samt kurator fanns tillgängliga genom att 

lyssna och bekräfta kvinnornas lidande. Kvinnorna kände en lättnad när de träffade en 

sjuksköterska som lyssnade på deras upplevelser samt gav råd (Tenor 2013, Björkegren-Jones 

2014, Palmcrantz 2011, Lindgren 2016, Lind 2012).  

 

“Jag lägger nu all min tilltro till den svenska sjukvården som faktiskt är bäst i världen när 

det kommer till att behandla cancer. Jag tror på tankens kraft, så därför fokuserar jag nu på 

det. På att bli frisk och på att lita på att jag är i de bästa händer.” (Björkegren- Jones, 2014 

s. 16).  
 

Diskussion  

 
Metoddiskussion  

 
För att besvara syftet “att beskriva kvinnors upplevelse i samband med beskedet av 

bröstcancer” användes en kvalitativ litteraturstudie. Litteraturstudien baserades på fem 

patografier. Kvalitativ design i en studie kan tillföra en tydlig förståelse i en händelse samt en 

tydlig förståelse av en upplevelse (Billhult & Henricson, 2017). En kvalitativ 

forskningsmetod bidrar till en bredare förståelse för individers upplevelse som är baserade på 

deras verklighet. Detta styrker Dahlberg et. al (2003) då de menar att kvalitativa 

forskningsmetoden ger en berättande data genom individers upplevelse, erfarenheter samt 

uppfattningar av en händelse de upplevt.  Fördelen med att individer skriver om sina egna 

upplevelser och erfarenheter bidrar till att andra individer som är i samma sits får förståelse 

kring situationen de befinner sig i (Olsson & Sörensen, 2011). Nackdelen med att använda sig 

av patografier är att de bidrar med mer information än vad som är väsentlig för studiens syfte.  

 

För att finna relevanta patografier hade författarna syftet i åtanke. Inklusionskriterierna var ett 

stöd för att författarna skulle begränsa sökningen av patografier. Utifrån inklusionskriterierna 
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valdes fem relevanta patografier som inkluderades i studien. Kristensson (2014) menar att 

deltagarnas perspektiv bidrar till ökad tillförlitlighet genom att använda sig av ett varierat 

urval. Begreppet trovärdighet inom kvalitativ studie innebär att innehållet ska både beskrivas 

samt bedömas utifrån dess hållbarhet. Vidare nämner Kristensson (2014) att begreppet 

trovärdighet har fyra utgångspunkter: tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och 

giltighet. Resultatet byggdes upp utifrån hur mycket datamaterial som samlats in.     

 

Libris är den största databasen i Sverige därav användes den för att söka patografier då denna 

databas var pålitlig (Libris, u.å). Därför användes endast en databas i studien. Sökningen 

resulterade till fem patografier som besvarade studiens syfte. Sökorden: “bröstcancer och 

patografier”, “bröstcancer och biografier” och “bröstcancer” var relevanta för syftet. De fem 

patografierna som valdes utifrån sökorden ansågs vara lämpligast eftersom innehållet var 

givande samt tillräcklig för att åstadkomma ett trovärdig resultat. Eftersom sökordet 

“Bröstcancer och patografier”  inte gav något sökningsresultat blev nästkommande val 

bröstcancer och biografi. Dessa begreppen blev valda eftersom de var mer relaterade till 

syftet. 

 

Enligt Graneheim och Lundmans (2004) baseras dataanalysen genom tolkning av en 

kvalitativ innehållsanalys, då den ansågs vara tydlig samt lättöverskådlig. Hsieh och Shannon 

(2005) menar att den kvalitativa innehållsanalysen fokus ligger på den skrivna 

kommunikation där textens innehåll stegvis analyseras (Hsieh & Shannon, 2005). 

Meningsenheterna analyserades fler gånger då det uppstod problem vid kodning samt 

kondensering vilket var en fördel då meningsbärande enheterna undersöktes ordentligt. Det 

positiva med att läsa patografierna var för sig flera gånger ledde till att de väsentliga 

meningsenheterna plockades ut enklare ur patografierna. Genom att analysera patografierna 

vardera kunde författarna inte påverka var och ens analys. Resultatet hade sett annorlunda ut 

om författarna hade delat upp böcker och läst de enskilt då bärande information hade gått i 

förlust. Detta på grund av att författarna hade delvist valt ut meningsbärande enheter ur 

patografierna. Graneheim och Lundmans (2004) menar att det kan förekomma problem vid 

kategorisering då en likhet mellan meningsenheterna uppstår och därmed blir svår att 

separera (Graneheim & Lundmans, 2004). Böckerna studeras ett antal gånger av författarna 

vilket resulterade till att meningsenheterna diskuterades tillsammans. Manifest 

innehållsanalys bevarar textnära budskap. 
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En kvalitativ studies noggrannhet kan styrkas genom att lyfta fram begreppen verifierbarhet, 

tillförlitlighet, överförbarhet samt giltighet enligt Graneheim och Lundman (2004). En 

bristande överförbarhet kan förekomma i examensarbetet då den grundas på fem kvinnors 

upplevelse i samband med beskedet av bröstcancer. Citat användes i resultatet. Detta styrker 

Graneheim och Lundman (2004) som menar att citat i resultaten ger en ökad tillförlitlighet 

samt verifierbarhet.    

 

Resultatdiskussion 

 
I resultatet bestod kvinnornas upplevelse i patografierna av att känna rädsla, oro och 

hopplöshet, uppleva framtidstro samt behov av stöd. Rädslan tog över kvinnorna då de va 

rädda att sjukdomen skulle ta över dom. Kvinnorna hade kunskap om cancer och visste att  

dödligheten var stor därför upplevde de rädsla och ångest. Rädsla och oro för döden samt att 

lämna sina anhöriga var den primära upplevelsen som kvinnorna upplevde i resultatet. Det 

framkom i resultatet att de hade svårt att ta till sig beskedet om bröstcancer på en gång. 

Resultatet styrks med Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2011) då forskarna menar att 

det är väldigt svårt att ta till sig beskedet av bröstcancerdiagnosen samt att tiden efter att ha 

fått beskedet känns långvarig och dödsångesttankarna slår till. Beskedet skapar olika 

oroligheter hos kvinnor (Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid, 2011). Kvinnorna beskrev 

att de upplevde panik, hur de bara ville gå därifrån, de skakade, grät och kunde inte samtala 

när de fick beskedet. Kvinnorna hade konstant dödsångest som påverkade deras livsvärld. 

McCann, Illingworth, Wengström, Hubbard, Kearney (2010) nämner att både människor som 

är sjuka och människor som inte är sjuka ser cancer som döden. Därför utlöses existentiella 

tankar om döden och livet vid beskedet av bröstcancer (McCann et al. (2010).  

 

Det  framkommer i studiens resultat att kvinnornas livsvärld i samband med beskedet 

påverkades negativt. Det framkom även att kvinnornas självbild hade förvrängts. Kvinnorna 

som drabbats av bröstcancer är trots omständigheterna samma individ. De har likadana 

värderingar och tankar men prioriterar livet annorlunda nu. Enligt Boehmke och Dickerson 

(2006) förändras kroppen och tankarna blir annorlunda som sedan leder till att personens 

självkänsla förändras. Emotionell stress kan uppstå när en kvinna fått besked om bröstcancer 

som påverkar kvinnans livsvärld. Kvinnan får anpassa sig till de nya förändringarna som 
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uppstår efter beskedet. Upplevelserna bidrar till en ny inblick i livet samt att livet inte 

kommer att bli detsamma.  

 
I studiens resultat nämner kvinnorna att de upplevt att de var i en nödsituation och existensen 

blev hotad. Kvinnorna upplevde panik och kände hur deras värld stannade. Chocken som 

kvinnorna upplevde ledde till minnesluckor. En tid efter beskedet accepterade kvinnorna att 

de hade fått sjukdomen bröstcancer. Enligt Landmark och Wahl (2002) finns det en koppling 

bland kvinnorna, att de hade svårt att tala om för sina vänner samt familj att de hade fått ett 

besked om bröstcancer. Anledningen att de hade svårt att tala om för sin familj och bekanta 

var att de inte visste hur de skulle förmedla det (Landmark & Wahl, 2002). Kvinnorna 

beskrev dessutom sin dödsskräck, rädslan att behöva lämna närstående samt barn moderlösa. 

McCann et al. (2010) nämner i sin studie att dödsskräcken bland kvinnorna existerade då de 

inte visste hur deras barn skulle reagera (McCann et al. 2010). 

 
Kvinnorna i resultatet upplevde tumören som en inkräktare i kroppen som tog över deras liv. 

Dahlberg et al. (2003) nämner att det sker en stor förändring i individens kropp som 

fullständigt förändrar deras liv. Resultatet styrks av Morris (2007) som tyder på att brösten är 

en utsatt plats som riskerar att utsättas för en sjukdom. En svulst i bröstet kan beröra kvinnan 

både emotionellt, fysiskt samt psykiskt (Morris, 2007). För att överleva denna mardröm som 

kvinnorna upplevde kände de att de ville skära bort tumören som tagit över all makt över 

deras liv. Enligt Drageset et al. (2011) tog oron över kvinnorna då de upplevde att det inte 

kunde förändra situationen de själva befann sig i. De upplevde sjukdomen som ett hot mot 

livet.  

 
I resultatet påvisades att när kvinnorna insjuknade hade de ett stort behov av stöd från 

anhöriga samt vänner. Tanken av att omgivningen brydde sig om kvinnorna fick de att känna 

att de inte var ensamma längre. Enligt Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2012) 

känner kvinnor trygghet av att veta att närstående, vänner samt vårdpersonal fanns där för de. 

Deras styrka förstärktes för att vilja kämpa mot sjukdomen genom stöden som de fick 

Dragest et al. (2012). Familj och vänner är det bästa stödet en kvinna kan finna under den 

utmanade tiden i samband med beskedet (Klevos, Ezuddin, Vinyard, Ghaddar, Gort, Almuna, 

Welsh, 2017). I studiens resultat framkom det att de flesta av kvinnornas vänner beslutade att 

ta avstånd och inte finnas där för de när de behövde stöd. Vännerna valde att ta avstånd då de 
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inte kunde hantera samt inte visste hur de skulle bete sig i situationen och hjälpa den utsatta 

individen.  

 
I resultatet framkommer det att kvinnorna upplevde en trygghet av sjuksköterskorna och 

läkarna trots att de befann sig i deras livsvärld hade förändrats. De upplevde en trygghet 

eftersom sjuksköterskan och läkaren visade medkänsla samt förståelse för den sårbara 

situationen kvinnorna nu befann sig i. Det som lugnade kvinnorna var inte 

sjukvårdspersonalens kompetens och det de sade utan deras sätt att förhålla sig som gjorde att 

kvinnorna upplevde en trygghet. McCance & McCormack (2019) nämner att en av de 

grundläggande punkterna inom den personcentrerade vården är att sjuksköterskan ska kunna 

tolka patientens upplevelser. Kvinnorna försökte att vara självständiga och ta sig igenom sin 

nya livssituation på egen hand. För att kunna ge personcentrerad vård bör sjuksköterskan veta 

vilka behov kvinnan har för att sedan kunna guida kvinnorna i rätt riktning (McCance & 

McCormack, 2019). I resultatet framkommer det även att kvinnorna hade förtroende för 

vården och att  sjukvårdspersonalen skulle hjälpa dem att återvända till sina vanliga liv som 

de hade innan sjukdomen. Detta hade kvinnorna svårt att acceptera på grund av den rädslan 

och oron de upplevde. Klevos et al. (2017) nämner att sjuksköterskor och läkare efter 

bröstcancerbeskedet finns där för bröstcancer patienterna för att kunna minska lidandet 

Klevos et al. (2017).  

 
För att förstå vad kvinnorna går igenom bör sjuksköterskorna se varje enskild individ som 

unik och förstå sig på hur dessa kvinnor upplever sjukdomstillståndet. Dahlberg et al. (2003) 

skriver att vårdrelationen har en stor betydelse då vårdpersonalen använder både sin kunskap 

samt erfarenhet som bidrar till tillgänglighet i mötet samt vårdandet hos patienten (Dahlberg 

et al. 2003). Det är svårt för utomstående individer att  förstå sig på den drabbade individen 

och vilken livskris denne befinner sig i på grund av bröstcancern. I resultatet framgår det 

även att kvinnornas livsvärld rasade ner efter beskedet om bröstcancer. Kvinnorna upplevde 

att de inte kunde återgå till sitt gamla jag. Bröstcancerbeskedet upplevs olika hos kvinnorna 

för hur de tar till sig information. Klevos et al. (2017) beskriver att kvinnorna reagerar olika 

beroende på vart de befinner sig i sitt liv när de får beskedet om bröstcancer. Beskedet 

medför olika känslor som rädsla, oro, ångest, ensamhet, dödsångest, inre kaos, oror för vad 

som skulle hända i framtiden samt förändrad livsvärld Klevos et al. (2017). Kvinnornas 
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gemensamma tankar är att kämpa sig igenom sjukdomen även om de bemöter beskedet med 

olika känslor.  

 
Det framkommer i resultatet att kvinnorna hade en stark vilja att kämpa för att leva. Elmir, 

Jackson, Beale, Schmied (2010) nämner att hoppet är betydelsefullt. Hoppet kan hjälpa 

människor att känna en mening med det nya livet och därmed kämpa för att bekämpa 

sjukdomen (Elmir et al. 2010). Sjukvården hjälpte kvinnorna genom att ge de hopp till att 

fortsätta kämpa (Landmark, Bøhler, Loberg & Wahl, 2008). Sjuksköterskorna fanns som stöd 

när kvinnorna hade funderingar kring sina sjukdomstillstånd. Sjuksköterskorna stöttade 

dessutom kvinnorna genom att bekräfta deras känslor och lyssna på de. Stödet som kvinnorna 

fick från sjuksköterskan ledde till att de upplevde hopp samt en trygghet (Klevos et al. 2017).  

 

Slutsats 
 

I studiens resultat framkom det att kvinnor upplevde perioden i samband med beskedet av 

bröstcancer besvärlig. Kvinnornas behov av stöd i samband med beskedet av bröstcancer är 

av stor vikt. Baserat på resultatet i examensarbetet kunde kvinnornas liv i samband med 

beskedet om bröstcancer vändas upp och ner. Detta behöver sjukvårdspersonalen vara 

uppmärksamma över. Examensarbetet ökar kunskapen om hur kvinnor skulle kunna uppleva 

beskedet av bröstcancer på grund av att sjuksköterskan har i uppgift att bedöma patienten 

utifrån deras behov av stöd. Det skulle behövas fler framtida studier med ett större antal 

kvinnor och deras upplevelser för att kunna beskriva kvinnors upplevelse i samband med 

beskedet av bröstcancer. Detta kan leda till ett mer överförbart resultat. En ökad kunskap hos 

sjuksköterskan bidrar till en ökad förståelse över kvinnors upplevelser. Sjuksköterskornas 

stödinsats förbättras vilket leder till att kvinnors hälsa samt välbefinnande främjas under 

perioden i samband med beskedet. 

 

Självständighet 
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Simonas huvudansvar var inledningen och bakgrunden. Melijas huvudansvar var metoden 

och resultatet. Efter en gemensam sökning valdes patografierna ut. Sökorden diskuterades 

tillsammans. Patografierna lästes enskild upprepade gånger. Meningsenheterna plockades ut 

enskilt. Efter att diskuterat meningsenheterna tillsammans valdes de ut. Gemensamt utfördes 

kondensering, kodning samt kategorisering. Tillsammans skrevs metoddiskussionen, 

resultatdiskussionen samt slutsatsen. Enskilt söktes vetenskapliga artiklar som sedan valdes 

ut gemensamt efter relevans. Gemensamt var båda författarna delaktiga i alla delar.  
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Bilaga 1 Kategorisering 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

Jag fick ännu mera 
panik, jag hade ingen 
möjlighet att stå ut så 
länge- jag ville ha bort 
det här så fort som 
möjligt pga. min panik 
samt viljan att skära 
bort tumören själv för 
att jag inte stod ut med 
vetskapen om en 
ondskefull cancersvulst 
i min kropp skulle döda 
mig om den fick chans.” 
(Tenor, 2013 s. 23)  

Fick mer panik. Stod 
inte ut med 
vetskapen att en 
cancersvulst i min 
kropp skulle döda 
mig om den fick 
chansen.  

Cancersvulst i 
kroppen.  

Att känna rädsla, oro 
och hopplöshet 

“Är det så här det är att 
få ett besked att man 
bär på en dödlig 
sjukdom? Ett par dagar 
låg jag i fosterställning 
i sängen, grät förtvivlat, 
men sedan kom lusten, 
viljan kampen, och då 
var det bara “jag vill 
fan leva” som gällde” 
(Björkegren- Jones, 
2014 s. 7-8)  

Besked att bära på en 
dödlig sjukdom. Låg 
i fosterställning. Grät 
förtvivlat. Lusten, 
viljan, kampen kom 
sedan. Jag vill fan 
leva.  

Viljan att leva Uppleva framtidstro 
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Jag behövde närhet och 
känslan av att inte vara 
ensam. Jag hade aldrig 
klarat detta ensam. Man 
behöver stöd och känna 
att man får vara 
med”(Björkegren-
Jones, 2014 s. 21).   

Behöver närhet för 
att inte vara ensam. 
Behöver stöd. 

Behov av närhet Behov av stöd 

 


