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Bakgrund: Antalet kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer uppgår till cirka 9000 per 

år. Av dessa är endast 4 % under 40 år. Flertalet tidigare studier fokuserar på kvinnor äldre 

än 40 år. Livet förändras på flera plan för kvinnorna i och med en bröstcancerdiagnos. 

Behovet av stöd upplevs som stort. Syfte: Studiens syfte är att beskriva unga kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Studien har utförts med en kvalitativ 

ansats med ett patientperspektiv. Analys av narrativer, i form av bloggar, har använts som 

analysmetod. Data består av sju bloggar publicerade på internet. Resultat: De huvudteman 

som framkom var; Ett liv i förändring, en kropp i förändring samt möten med sjukvården. 

Vidare har dessa uppdelats i underteman. Slutsats: Upplevelsen av att leva med 

bröstcancer är högst individuell. Dock kan vissa huvudområden urskiljas som är 

gemensamma för kvinnorna. Studien ger en inblick i vad unga kvinnor med bröstcancer 

upplever i det vardagliga livet. Genom fördjupad förståelse för individens upplevelse kan 

sjukvården utarbeta strategier för att möta och stödja de individuella behov som patienten 

ger uttryck för. 
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Background: 9000 women is diagnosed with breast cancer every year. Only 4 % are 40 

years and younger. Previous research is focused on women older than 40 years. 

Lifechanges can be seen in many levels when women is diagnosed with breast cancer. The 

need for support is experienced as great. Purpose: The aim of this study is to describe 

young women’s experiences of living with breast cancer. Method: This study has a 

qualitative approach and a patient’s perspective. Analysis of narratives, in form of blogs, is 

used as analytic method. Data consists of seven blogs published online. Result: The main 

themes that emerged was; A life in change, a body in change and meetings with the health 

care. Further, these were divided into sub-topics. Conclusion: The experience of living 

with breast cancer is highly individual. However, some main areas can be identified as 

common to the women. The study provides insight into what young women with breast 

cancer experience in everyday life. Through in-depht understandning of the individual’s 

experience, healthcare can develop strategies to meet and support the individual needs 

expressed by the patient. 
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INLEDNING 

I Sverige diagnostiseras cirka 9000 människor med bröstcancer årligen. Ålder för 

insjuknande sträcker sig från 20 år och uppåt. Orsaken till utvecklandet av cancer kan vara 

ärftlig benägenhet, hormonpåverkan samt livsstilsfaktorer. Behandling av bröstcancer, 

oavsett form, kan ge varierande fysiska biverkningar. Årligen dör cirka 1500 människor i 

bröstcancer (Socialstyrelsen, 2013a). Kvinnorna kan också uppleva psykosociala 

förändringar som kan vara påfrestande att möta både för kvinnan själv och sjuksköterskan 

(Groff et al., 2010). Då gruppen kvinnor, under 40 år, som blir diagnostiserade med 

bröstcancer endast utgör cirka 4 % av totalfallen så är forskning överlag inriktad på 

kvinnor äldre än 40 år (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014). Gränsen 40 år i 

denna studie är satt utifrån Socialstyrelsens statistik (Socialstyrelsen, 2013b). Författarna 

har valt att fortsättningsvis benämna denna grupp för kvinnor. Kvinnor över 40 år kan ha 

sina fertila år bakom sig, familjesituation och relationer kan vara mer stabila. Unga kvinnor 

har kanske inte bildat familj än eller är på väg att skapa en, relationer kanske inte är 

etablerade och identiteten kan vara under uppbyggnad. Fokus för denna studie kommer att 

vara unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

För att skapa en förståelse för vad kvinnor med bröstcancer går igenom i form av 

diagnostik, behandling och biverkningar kommer vidare en redogörelse för dessa begrepp. 

Inledningsvis presenteras uppkomst och utbredning av bröstcancer, därefter berörs 

diagnostik, behandling och biverkningar. 

Etiologi och epidemiologi 

Nationella vårdprogrammet vid bröstcancer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2014) 

definierar bröstcancer som en tumörsjukdom som utgår från bröstkörtelns gångar eller 

körtellobuli. Bröstcancer kan delas upp i två former, invasiv som invaderar intilliggande 

vävnad, samt cancer in situ som inte invaderar intilliggande vävnad. Vid insjuknandet i 

bröstcancer kan kvinnan uppvisa symtom som en knöl i bröstet, nydebuterad smärta eller 

obehag på andra sätt från brösten. Även vätska från bröstvårtan kan förekomma. Vätskan 

kan vara klar eller blodblandad. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland 

kvinnor. Enligt Socialstyrelsen (2013a) insjuknar årligen cirka 9000 personer i bröstcancer 

i Sverige. Trots en stadig ökning av konstaterade fall så har inte dödligheten ökat. Detta 

tack vare bättre diagnostik, tidigare upptäckt med screening samt mer utvecklad och 

specialiserad behandling. Dödligheten ligger på cirka 1500 människor per år. 

Åldersspannet för insjuknande ligger från 20 år och uppåt. Majoriteten, cirka 60 %, är över 

60 år. Endast cirka 4 % av de som insjuknar årligen är under 40 år. 
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Diagnostik, behandling och biverkningar 

Trippeldiagnostik tillämpas vid alla nyfunna knölar vid bröstet. Diagnostiken innefattar 

klinisk undersökning, bilddiagnostik samt biopsi. Klinisk undersökning innebär att en 

tydlig anamnes tas upp rörande ärftlighet, menstruationsmönster och tidigare 

sjukdomshistoria. Utöver detta så görs även en fysisk undersökning med palpation av bröst 

och närliggande lymfkörtlar. Bilddiagnostik innefattar röntgen, ultraljud och mammografi. 

Biopsi består av finnålspunktion och/eller vävnadsbiopsi. Efter diagnos kategoriseras 

tumören utifrån dess aggressivitet vilket ligger till grund för vidare behandling (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014). 

 

Behandlingen kan bestå av kirurgi, där bröstet delvis eller helt avlägsnas. Det kan även 

innefatta borttagning av lymfkörtlar vid spridning av cancern. Efteråt kan en 

rekonstruktion av bröstet göras med hjälp av implantat. För att minska återfallsrisken kan 

strålbehandling, läkemedelsbehandling samt hormonbehandling användas. Även spridning 

av cancern kan på detta sätt minskas. Postoperativ strålbehandling kan vara en del av 

behandlingen för att minska risken för återinsjuknande. Läkemedelsbehandling innefattar 

alla former av medicinsk behandling av bröstcancer, såväl i samband med att diagnosen 

ställs samt även efter behandling för att minska återfallsrisken. Endokrin behandling, 

hormonbehandling, kan ges i efterförloppet. Vid hormonellt betingad bröstcancer kan 

hormonterapi ges för att bromsa tumörtillväxt. Förebyggande cytostatikabehandling 

används efter kirurgi för att undvika spridning av cancern. Tillsammans med 

cytostatikabehandling kan läkemedelsbehandling användas för att minska risken för 

återfall och spridning. För gravida kvinnor skiljer sig diagnostik och behandling på så vis 

att trippeldiagnostik används men får anpassas för att inte skada fostret. Kirurgi kan utföras 

även då kvinnan är gravid, men strålbehandling undviks (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2014). I samband med behandling kan kvinnorna uppleva såväl fysiska som 

psykosociala biverkningar och förändringar enligt Groff et al. (2010). Fysiskt sett så 

förekommer ofta extrem trötthet även kallat fatigue, muskelsvaghet, minskad muskelmassa 

och ökad fettinlagring med viktuppgång som följd. Försämrat immunförsvar till följd av 

blodvärden som frångår normalvärden och försämrad flexibilitet samt smidighet kan också 

ses (Groff et al., 2010). 

Livsvärldsperspektiv 

Livsvärldsperspektiv i vården syftar till att utifrån patientens individuella livsvärld skapa 

en djupare förståelse för hur patienten upplever och bemästrar sin situation. Genom att se 

till patientens upplevelse av den egna hälsan, sin sjukdom och vad den bidrar med i 

patientens liv kan en ökad förståelse uppnås. Människans förmåga till vardaglig aktivitet så 

väl som tid till återhämtning spelar roll vid upplevelsen av hälsa. Hälsa kan vara biologisk, 

alltså att en sjukdom inte existerar. Välbefinnande i sin tur innebär individens förmåga 

eller möjlighet att må bra i sin situation oavsett närvaro av ohälsa eller inte (Dahlberg, 

2014). 

Att leva med sjukdom 

Då en människa drabbas av sjukdom så förändras dennes liv och osäkerhet inför framtiden 

skapas. Mycket som tidigare, innan sjukdomen, togs för givet kan bli svårt att utföra på 

grund av fysiska hinder till följd av sjukdomen eller behandlingen. Men även den mentala 
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orken kan förloras i denna omvälvande tid. Relationer till närstående förändras och så även 

personens relation till sin egen kropp (Söderberg, 2009). 

 

Behandling vid bröstcancer kan påverka kvinnan psykosocialt. Detta kan yttra sig som 

rädsla för återfall, existentiella frågor, ökad emotionell känslighet, osäkerhet kring sin 

kropp och sexualitet samt ändrad kroppsbild. Den förändrade synen på livet kan även ge 

möjlighet till personlig utveckling och livet värdesätts i större utsträckning. Oro över sin 

finansiella situation, ansvar för familj och arbetssituation framkom i flertalet studier (Groff 

et al., 2010; Burgess et al., 2005; Knobf, 2007). 

Livskvalité 

Begreppet livskvalité kan ha lika många förklaringar som det finns individer men 

gemensamt för alla är att när hög livskvalité uppnås mår människan som bäst. Enligt 

World Health Organisation, (1997) definieras livskvalité av hur individen värderar sina 

materiella tillgångar såväl som fysiska, psykiska och psykosociala förutsättningar att kunna 

fullfölja och uppnå de mål och drömmar som satts upp av individen. Carr, Gibson och 

Robinson (2001) beskriver i sin studie om hälsorelaterad livskvalité att förväntad och 

upplevd livskvalité är de faktorer som påverkar vilken grad av livskvalité som individen i 

slutänden upplever. Patienten som förväntar sig en viss förbättring av en behandling och 

sedan inte upplever den som förväntat ser sig då få en försämrad livskvalité. Likväl påvisar 

Carr et al. (2001) att om upplevelsen överträffar förväntan så ses en förhöjd livskvalité av 

patienten. Individuella variationer i förväntningarna grundar sig i tidigare erfarenheter som 

skiljer sig individer emellan. Den individ med låga förväntningar på sin hälsa kan tolerera 

en högre sjukdomsbelastning än den individ med höga hälsoförväntningar. Slutligen 

kommer Carr et al. (2001) fram till att sjukvårdens roll i patientens upplevelse av 

livskvalité är att få patienten att uppnå realistiska förväntningar på sin behandling och 

möjligheter att leva med sin sjukdom. 

 

Enligt Ho, So, Leung, Lai och Chan (2013) blir den psykiska hälsan påverkad hos kvinnor 

under och efter behandling vid bröstcancer. I studien framkommer det att kvinnor med 

pågående behandling upplever en lägre livskvalité. Livskvalitén bedömdes kunna ha viss 

koppling till sociala levnadsförhållanden, tumörstorlek samt vilken typ av behandling som 

kvinnan får. Även Avis, Crawford och Manuel (2005) kommer i sin studie fram till att 

livskvalitén hos yngre kvinnor med bröstcancer är lägre än hos unga kvinnor utan 

bröstcancer. Studien kommer även fram till att unga kvinnor som överlevt bröstcancer kan 

uppleva lägre livskalité upp till flera år efter fastställd diagnos. Enligt Burgess et al. (2005) 

föreligger en ökad risk att utveckla ångest och depression i samband med att bli 

diagnostiserad med bröstcancer. Resultatet visar på att 50 % av kvinnorna i studien 

utvecklade ångest, depression eller både och inom det första året efter diagnos. Burgess et 

al. (2005) kommer fram till att kvinnorna behöver ett hängivet stöd. Avis et al. (2005) tar 

upp att kvinnorna kan känna sig oförberedda inför vad som kommer att ske. Interventioner 

som är inriktade på de unga kvinnornas behov bör därför anpassas för att främja 

kvinnornas hälsa. Det är då av vikt att sjuksköterskan stöttar patienten för att öka kvinnans 

välbefinnande. 
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Den levda kroppen 

Kroppen kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) ses som dels den biologiska fysiska 

kroppen som utför rörelse. Dels kan den ses som en levd kropp där mening skapas och bärs 

med hjälp av de minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och lärdomar som den 

bär med sig. Människan lever med sin kropp, tar dess funktioner för givet så länge den 

fungerar som de är vana vid och ifrågasätter sällan dess kapacitet. Det är genom kroppen 

som människan får tillgång till livet på alla plan. Vid sjukdom eller skada kan kroppens 

möjligheter till funktion förändras och människan tvingas att bli mer medveten om dess 

begränsningar. Den levda kroppen blir vid dessa förändringar obekant och livet får läras 

om att levas i en ny kropp. Nya förutsättningar fysiskt, psykiskt, existentiellt och andligt 

kan uppkomma (a.a).  

 

Kvinnor i flertalet studier (Oxlad, Wade, Hallsworth & Koczwara, 2008; Groff et al, 2010; 

Knobf, 2007) upplever att de får en förändrad bild av sin kropp. Förlusten av ett eller båda 

brösten ger en minskad känsla av femininitet och kvinnorna känner sig mindre attraktiva. 

Även håravfall till följd av behandling bidrar till denna avfeminisering. Detta uppger 

kvinnorna leder till osäkerhet i intima relationer, såväl redan etablerade som vid skapandet 

av nya. Andra svårigheter i samband med intima relationer är kopplade till förtidig 

menopaus. Detta resulterar i bland annat torra slemhinnor i underlivet och minskad sexlust 

vilket inverkar på samlivet. Även andra relationer, inte sexuella, påverkas och sattes på 

prov i den omtumlande tiden efter insjuknandet. Kvinnorna anser sig ha ett stort behov av 

stöd från sina närstående, vilket de närstående inte alltid kan leva upp till. Detta resulterar i 

påfrestningar på relationerna med närstående. 

Sjuksköterskans omvårdnad vid bröstcancer 

I Nationellt vårdprogram-omvårdnad vid bröstcancer (2014) har regionala cancercentrum i 

samverkan satt upp riktlinjer för att skapa ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

patienter med bröstcancer över hela Sverige. Vårdprogrammet ska underlätta för 

vårdpersonal som möter dessa patienter att erbjuda evidensbaserad omvårdnad och 

psykosocialt stöd. Patienten ska erbjudas en kontaktsjuksköterska som ansvarar för att 

koordinera vård och omsorg. Här avses både det fysiska omhändertagandet såväl som det 

psykiska i alla faser av vården vid bröstcancer. Patienten ska få ett kontinuerligt stöd ifrån 

diagnos vidare genom hela behandlingen. Rätten till stöd och kontinuerlig kontakt i 

sjukvården styrs i patientlagen (SFS 2014:821). Enligt Oxlad et al. (2008), Groff et al. 

(2010) och Knobf (2007) upplevs behovet av stöd som stort utav patienter med 

bröstcancer. Dels kan närstående erbjuda detta men kontaktsjuksköterskan kan erbjuda ett 

professionellt stöd. Sjuksköterskans yrkesroll innefattar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2012). 

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer har vid studier visats sig uppleva såväl 

fysiska som psykiska symtom. För att få hjälp att bearbeta allt vad det innebär att drabbas 

av bröstcancer uppger kvinnorna att de finner stort behov av stöd. För att kunna erbjuda ett 
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bra stöd krävs det av sjuksköterskan att denne har insikt i och lärdom om patientens hela 

livssituation och inte enbart den tid som spenderas på sjukhus. För att uppnå en bra 

förståelse för patientens situation är det relevant att undersöka vad patienterna upplever 

under sin vardag med bröstcancer. Den största gruppen som drabbas av bröstcancer är 

kvinnor äldre än 40 år och är därmed den grupp som studerats i störts utsträckning. Därför 

är det av vikt att undersöka unga kvinnors upplevelse av vardagen då den kan urskilja sig 

från totalgruppen kvinnor med bröstcancer. Hur upplever unga kvinnor att leva med 

bröstcancer? Målet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för unga kvinnors 

upplevelser av att leva med bröstcancer. Detta för att som sjuksköterska kunna bidra till ett 

bättre bemötande och en bättre vård för individen, vilket kan förbättra kvinnornas 

välmående. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. 

METOD 

Metoden som har använts i studien har kvalitativ ansats med ett patientperspektiv, där 

narrativer i form av bloggar studerats (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Studier av narrativer 

syftar till att ge en fördjupad förståelse för individen och dess upplevelse av situationer 

eller fenomen (Segesten, 2012a). Enligt metoden, beskriven av Dahlborg-Lyckhage 

(2012), väljs en företeelse ut för att beskrivas, vilken kontext för företeelsen preciseras och 

källor för analys väljs ut. I denna studie har unga kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer utifrån bloggar studerats. 

Definition av blogg 

Blogg beskrivs av Dahlborg-Lyckhage (2012) som en berättande text i dagboksform som 

publiceras offentligt eller lösenordskyddat på internet. Inlägg skrivs av bloggförfattaren i 

nutid där denne delar med sig av sin vardag, erfarenheter och upplevelser. Heilferty (2009) 

beskriver i sin studie om bloggar att den elektroniska dagboken är ett sätt för den 

sjukdomsdrabbade att dela sina erfarenheter, tankar och känslor med andra personer såväl 

närstående som utomstående. Eftersom bloggarna förmedlas via internet når de ut till en 

bred publik. Enligt Heilferty (2009) kan skrivandet i en blogg hjälpa den 

sjukdomsdrabbade att hantera stress, osäkerhet och andra känslor som kan uppkomma i 

samband med sjukdom. Vidare kommer Heilferty (2009) fram till att genom dessa, av 

patienterna skrivna sjukdomsskildringar, kan hälso- och sjukvårdspersonal få en möjlighet 

att ta del av patientens livsvärld. 
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Urval 

Inklusionskriterier för bloggarna var; de ska vara skrivna av kvinnor med bröstcancer 

oavsett form av bröstcancer, skrivna på svenska för att minska risken för att texten 

misstolkas samt att kvinnorna ska vara i åldern 18-40 år. Endast bloggar med inlägg om 

kvinnornas bröstcancerdiagnos som publicerats efter 2010 har valts att inkluderas. 

Bloggarna skulle beröra kvinnornas upplevelser av sin livssituation och hur vardagen 

hanterades under det första året efter att diagnos ställts. Exklusionskriterier var bloggar 

skrivna på andra språk än svenska, bloggar skrivna av kvinnor äldre än 40 år samt bloggar 

skrivna om bröstcancerdiagnos ställd före 2010. 

Datainsamling 

Via sökmotorn Google söktes bloggar fram med sökorden blogg och bröstcancer. 

Sökningen resulterade i cirka 193,000 träffar. På sökningens 7 första sidor med 70 

sökträffar hittades 13 bloggar som svarade mot inklusionskriterierna. En 14:e blogg 

hittades via länk från en av de första 13 bloggarna. Dessa 14 bloggar begränsades 

ytterligare, genom ett tillägg av inklusionskriterier om publikationsår. Det resulterade 

slutligen i sju bloggar. Bara bloggar som är fritt tillgängliga på internet har använts. Dessa 

för allmänheten öppna texter är användbara i studiesyfte enligt Segesten (2012b). Denna 

studie grundar sitt resultat på sju stycken bloggar skrivna av kvinnor med bröstcancer. I 

bloggarna skriver kvinnorna om sin vardag, relationer, familjeliv, känslor som uppstår och 

mycket mer. Kvinnorna var i åldrarna 19-38 år när de diagnostiserades med bröstcancer. 

Analys 

Bloggarna som ligger till grund för studien analyserades enligt den arbetsgång som finns 

beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012). För att skapa en bekantskap med texten lästes 

först all text i sin helhet. För att göra texterna mer överskådliga skapades ett Word-

dokument för varje blogg där alla inlägg lades över. Inläggen sorterades i datumordning 

från äldst till nyast för att få dem i kronologisk ordning, vilket underlättade vid läsningen.  

 

Alla utvalda bloggar lästes av båda författarna. I detta steg fanns en strävan efter att inte 

tolka texten. Genom ett öppet sinne skapades en övergripande bild av textens sammanhang 

enligt Dahlborg-Lyckhage (2012). Genom att frågor ställdes till bloggtexten avgjordes det 

om den svarade mot studiens syfte. Frågor som ställdes var; Beskrivs det i bloggen hur 

vardagen påverkas? Finns det beskrivet vilka känslor som uppstår? Berörs ämnen som 

relationer, kroppsförändring och biverkningar av behandling? 

 

Författarna läste alla bloggar var för sig en gång till och markerade med olika färger text 

som berörde de olika temana. Författarna tog gemensamt fram ett färgschema över de 

tänkta temana. All text skrevs ut för att underlätta vid färgläggningen. En diskussion fördes 

författarna emellan angående texterna för att få en djupare förståelse för texten. Genom att 

sammanfatta vad varje enskild blogg tog upp under varje tema skapades en översikt av 

innehållet. 

 

Därefter gjordes en analys av innehållet där olika innebörder särskiljdes. I denna 

sammanställning diskuterades vad som framkommit. De innebörder som framkom 
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sammanställdes i ett antal teman som beskrev en ny gemensam helhet av 

ursprungstexterna. Därefter skrev författarna en sammanställning av alla bloggars innehåll 

under respektive tema. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden i en vetenskaplig studie syftar till att skydda de informanter/deltagare 

som studien har (Petersson & Lindskov, 2012). I Vetenskapsrådets publikation (2002) tas 

fyra forskningsetiska krav upp. Dessa är krav på information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande. Bloggarna som använts i denna studie är öppet tillgängliga på internet. 

Därmed kan det ses som att bloggförfattarna ger sitt samtycke till att texterna används i 

studiesyfte enligt Skarsäter och Ali (2012). Studiens resultat utgår från bloggtexterna så 

som de publicerats. Bloggförfattarna har möjlighet att lösenordsskydda sina texter om de 

inte vill lägga ut dem offentligt. I resultattexten och referenslistan namnges inte 

bloggförfattarna för att försvåra identifiering, vilket kan ses som svar på 

konfidentialitetskravet uppställt av Vetenskapsrådet (2002). Ingen offentlig publicering av 

källorna kommer att ske. Nyttjandekravet har till uppgift att skydda personuppgifter från 

annat ändamål än forskning. Genom ovan beskrivet förfarande skyddas de i studien 

använda personuppgifterna, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). 
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RESULTAT 

De teman som framkom under analysen var; Ett liv i förändring, en kropp i förändring 

samt möten med sjukvården. Dessa teman med tillhörande underteman presenteras nedan i 

tabell 1. 

 

Tabell 1 – Översikt av resultatets teman och underteman. 

 

Tema    Undertema 

Ett liv i förändring   När relationer förändras 

    Ovisshet 

    Oro för familjens framtid 

    Tvivel på sin egen förmåga 

    Ängslan över om cancern 

- lämnat kroppen 

Tid för reflektion 

Känslokarusellen snurrar på 

En kropp i förändring   Hårets betydelse för självkänslan 

    Avsaknaden av bröst 

    När kroppen inte fungerar som vanligt 

    Orkeslöshet 

Möten med sjukvården 

Ett liv i förändring 

Cancer är så mycket mer än bara; sjukdom-behandling. Den tar ingen hänsyn. Det 

är som en väldigt jobbig andra förlossning, med ett hel nytt liv som plötsligt skall 

levas. Kruxet är att du plötsligt föds i kallaste Sibirien. Allt du någonsin trott du 

var, visste, vågade, ville och kunde, river den upp och poff så är allt borta. Du är 

fortfarande du men nollställd. Sen står du där vid det där stora berget med den 

sibiriska björnen. Han räcker dig ishackan och säger ; Varsågod klättra! Och så 

klättrar du. Om och om igen. (Blogg 3) 

När relationer förändras 

Familj, vänner och närstående fick en stor roll i kampen mot sjukdomen. Familj och 

vänners stöd var viktigt för att orka kämpa. Förståelse från närstående betydde mycket när 

humöret svängde och orken tröt. Både emotionellt stöd och praktisk hjälp var viktigt. 

Kvinnorna upplevde sig som otillräckliga när de inte orkade finnas där för sina nära och 

kära. Nära relationer tog stryk och höll inte hela resan igenom alla gånger. Vänskapsband 

som tidigare setts som starka bröts och andra människor klev fram och blev ett stort stöd i 

livet. 

 

Många av kvinnorna valde att återgå till sina arbeten i perioder. Invanda mönster, stöd från 

arbetskamrater och en struktur i vardagen hjälpte kvinnorna att fokusera på annat än 

sjukdomen. Kvinnorna upplevde en längtan efter att återgå till sitt vanliga liv. De saknade 

att själva få styra sitt liv, inte bli styrda av cancern. 
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Jag valde att gå tillbaka till jobbet de sista dagarna. Blir mer knäpp av att sitta 

hemma och vänta tills behandlingen börjar. Samtidigt fick man en chans att få ett 

avslut ... tills jag kommer tillbaka! !!! För det ska jag! ! (Blogg 6) 

Ovisshet 

När beskedet om bröstcancer gavs upplevde kvinnorna känslor som att de givits en 

dödsdom, att de reagerade mer än de trott och att de inte hade kunnat förbereda sig på ett 

sådant besked. Det tog ett tag för beskedet att sjunka in och när det väl gjort det så 

upplevdes det dåliga beskedet ändå som en lättnad då det var ett svar på vad som inte stod 

rätt till. 

 

Jag visste direkt! I mitt huvud snurrade allt om inflammetade bröstkörtlar mm, men 

jag visste ändå.  Jag visste att jag fått bröstcancer och för en liten stund så dog jag. 

(Blogg 6) 

 

Funderingar om cancern hade spridning, hur aggressiv den var samt om den gick att 

behandla uppkom. Många tankar kretsade kring varför just de drabbats, vad hade de gjort 

som bidragit till denna sjukdom. De upplevde en orättvisa i att de drabbats av detta. Många 

upplevde att de ältade dessa tankar från och till under hela behandlingstiden. De var 

oroliga över att inte veta vad som väntade dem. Risken fanns att de hade en ärftlig typ och 

detta bidrog till rädsla över att närstående som mödrar, systrar och döttrar också kunde 

riskera att insjukna. De sökte medicinsk fakta om de olika cancerformerna men läste även 

bloggar skrivna av andra kvinnor med bröstcancer. Med stöd i andras framgångsberättelser 

fick de kraft att orka med det tunga beskedet. 

 

Man kan inte låta bli men kanske borde.  Man läser om de olika sorters 

bröstcancer det finns och nu känns det som ett lotteri. Nu när man har bröstcancer 

vilken "vill" man ha? (Blogg 6) 

 

När de väl visste vilken typ av cancer de hade så kunde de ta tag i situationen mer konkret, 

de blev mer medvetna om vilka förutsättningar de hade för att bli friska samt vilken sorts 

behandling som kom att vara aktuell. Nu kunde de lägga upp en strategi för den kommande 

tiden och satte upp delmål. Genom att de kände en viss kontroll över sin situation upplevde 

kvinnorna att de kunde dämpa oron i viss mån. Dock kunde egensökt information vara 

felaktig då den inte var anpassad till den enskilda kvinnans situation och på så vis kunde 

detta skapa onödig oro. 

Oro för familjens framtid 

Alla kvinnorna hade barn i varierande åldrar och dessa låg till grund för mycket av den oro 

för framtiden som de upplevde. Samtidigt var barnen en stor anledning till att vilja kämpa. 

Viljan att se sina barn växa upp, barnbarn födas och att få finnas där som ett stöd för sina 

barn i deras glädje och sorg. De upplevde att deras barn blev lidande till följd av det 

svängande humöret och bristen på tålamod. Detta ledde i sin tur till att kvinnorna blev 

ledsna då de kände sig otillräckliga för sina barn. En av kvinnorna var gravid under sin 

behandling och hennes oro kretsade kring barnets välbefinnande. Hon upplevde dock ett 

stort stöd ifrån vårdens sida och en trygghet i att behandlingen anpassades efter hennes 

situation. Planer för fler barn i framtiden kunde grusas av besked om sterilitet till följd av 
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behandling. Med ett starkt stöd från familj och vänner upplevdes det som att de fick kraften 

åter att bekämpa cancern trots det nedslående beskedet om sterilitet. 

 

Ett slag i magen och det gjorde så fruktansvärt ont. Det lilla ljus i mörkret är att 

jag ändå har en underbar liten dotter och skulle vi nu inte få fler så har vi ändå ett. 

(Blogg 5) 

 

Vidare upplevde de en oro över hur sjukdomen skulle inverka på familjen och vad som 

händer med familjen om de går bort. Rädslan för att lämna barn och familj ensamma var 

stor. En kvinna förberedde för sin eventuella bortgång genom att skriva brev till barnen 

och ordnade med hur arv skulle fördelas. Andra oroade sig för hur deras framtid skulle se 

ut. Skulle de få uppnå de drömmar och mål de hade? 

 

Min dröm idag är att få bli 35 år å att jag få vara så pass frisk att jag kan ta hand 

om mina barn något annat kommer jag aldrig få uppleva. (Blogg 7) 

Tvivel på sin egen förmåga 

Nästa orosmoln som dök upp var hur de skulle orka med behandlingen som skulle göra 

dem friska. De ifrågasatte sin egen kapacitet både mentalt och fysiskt inför dessa 

påfrestningar. Samtidigt var de medvetna om att inga alternativ fanns. De var tvungna att 

gå igenom detta för att komma levande ut på andra sidan. Det upplevdes inte som en kamp 

om överlevnad utan en kamp om att få leva så länge som möjligt. 

 

När behandlingen väl påbörjades uppstod oro inför vad som skulle hända och vilka fynd 

som kunde hittas vid olika undersökningar. Oron över vilka besked som kunde komma var 

stor och många gick händelserna i förväg och befarade det värsta. Väntan på svar satte 

igång många orostankar. Snabba, ärliga och raka besked som gavs av en för dem välbekant 

läkare upplevdes som bäst oavsett om det gällde dåliga eller bra besked. De ifrågasatte 

varför de skulle genomgå en behandling som får dem att må dåligt när de inte kände av 

sjukdomen i sig. 

 

Jag vet att det enda jag kan göra är att gå dit, påbörja behandlingen och hoppas på 

att jag inte är en av dem som slås ut helt av behandlingen. Jag måste. Har 

ingenstans att fly. (Blogg 4) 

Ängslan över om cancer lämnat kroppen 

Operationerna av brösten medförde oro över vad som skulle hända om de inte lyckas att få 

bort alla cancerceller. De var också oroliga för vilka komplikationer en operation kunde 

medföra. Flera kvinnor kände att de ville operera bort båda brösten även om bara ett var 

drabbat av cancer. Detta för att inte behöva oroa sig för framtida cancer i det andra bröstet. 

De upplevde dock att det var något de fick strida över för att få igenom. Strålningen 

upplevdes som skrämmande av de kvinnor som genomgick den efter operation. Oron över 

att huden skulle brännskadas var stor. 

 

Kvinnorna ville ha varenda droppe av cytostatikan för att försäkra sig om att de gjort sitt 

yttersta för att bekämpa cancern. Detta upplevdes som onaturligt att medvetet vilja utsätta 

sin kropp för det gift som cytostatikan faktiskt var. Många funderade över om de fått 
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tillräckligt med cytostatika. Kunde de lita på att cancercellerna verkligen var borta? Ordet 

friskförklarad var svårt att ta in, blir de friska eller när kan cancern återkomma. Oron över 

återinsjuknande kommer de alltid bära med sig, men de upplevde att de har lärt sig att 

uppskatta och ta tillvara på den tid de fått. 

 

På något sätt ser jag framemot behandlingsdagen. Det här vill jag verkligen. Jag 

vill få mina gifter. Och jag vill ha allt. Jag säger till om det lämnar kvar någon ml i 

dropppåsen, jag vill ha varje liten droppe. Det är ju det här som kan rädda mitt liv. 

(Blogg 3) 

Tid för reflektion 

Bloggen var en möjlighet att kunna ventilera och bearbeta sina upplevelser utan att belasta 

närstående. De upplevde att de fått stöd i och med de kommentarer som gavs av läsarna. 

Genom att sätta ord på sina tankar och känslor kunde de lättare reflektera över sin 

situation. De upplevde att detta gav dem möjlighet att fokusera på att leva här och nu. 

Många av kvinnorna nämnde att de försökte ta till vara på varje dag som gavs. Hoppet och 

tro på framtiden bar de med sig genom hela sjukdomsförloppet.  

 

För några dagar sedan satt jag och försökte formulera hur jag upplever det här 

med att ha cancer. Känslan är att det är något stort och mörkt som är på väg mot 

mig. Och jag kan inte väja eller komma bort. Jag får bara stå där och vänta tills 

det omsluter mig och så småningom passerar. (Blogg 3) 

 

De läste även andras bloggar och fann där en källa till hopp. Där kunde de se att det gick 

att ta sig igenom denna svåra tid och att andra kände samma som dem. Men det fanns även 

bloggar där utgången varit sämre och detta påminde dem om att morgondagen inte alltid 

var så självklar. Med sina egna bloggar såg de även en möjlighet att i sin tur hjälpa andra i 

samma situation. De upplevde en stark samhörighet med andra drabbade och ville hjälpa 

framtida kvinnor som kan komma att drabbas av bröstcancer. 

Känslokarusellen snurrar på 

Resan genom cancerbehandlingen upplevdes som en berg och dalbana. De svängande 

känslorna upplevdes som jobbiga, att pendla mellan hopp, oro, rädsla och lycka. Kvinnorna 

kände till en början att de bara orkade fokusera på livet här och nu. De anammade talesätt 

som leva i nuet, fånga dagen och det som inte dödar gör dig starkare, allt för att orka med 

sin situation. I detta skede berördes inte så mycket tankar om framtiden. Delmål sattes upp 

där bland annat behandlingstillfällena räknades ned. En bit in i sin behandling vågade de se 

positivt på framtiden och planerade framåt. Guldkant på vardagen upplevdes som ett sätt 

att leva så länge man lever, de unnade sig god mat, resor och upplevelser ihop med familj 

och vänner. Medvetenhet om att livet faktiskt har ett slut får dem att ta till vara på den tid 

som livet ger dem. Småsaker som inte var så betydelsefulla upplevdes som onödiga att 

ödsla energi på och kvinnorna prioriterade bort dessa. Det krävde allt för mycket fysisk 

och psykisk kraft att oroa sig över sådant som inte gick att påverka. Mer fokus och energi 

lades på det som fick dem att må bra här och nu. 

 

Kvinnorna upplevde att känslor som ilska och sorg uppkom ur frustrationen över sin 

situation. De upplevde att saker som de tidigare orkat med nu krävde stor uppoffring både 
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fysiskt och psykiskt. Sorg över att inte orka, som gick över i ilska över sin situation vilket 

skapade frustration. Kvinnorna ifrågasatte varför just de drabbats och tappade stundtals 

motivationen att kämpa vidare. De upplevde mörkare stunder med negativa tankar men 

försökte oftast tänka positivt. 

 

visst jag har en farlig och elak sjukdom som man kan dö av, men å andra sidan så 

kan man ju bli påkörd av en bil, och dö eller möta en galning som i Norge, 

morgondagen vet vi inget om och lika bra det, jag vill inte veta hur illa det är, jag 

vill leva och tänker må så bra det nu bara går med dessa mediciner i kroppen, så 

jag suger åt mig av all positiv energi och forsätter att må bra i själen:). (Blogg 1) 

 

När kvinnorna accepterade sin situation och tillät sig må dåligt upplevde de att de kunde gå 

vidare. De negativa känslorna måste få komma fram för att de skulle orka med att leva i 

nuet. Genom att de tillät sig att bryta ihop och gråta ut kunde de sedan finna kraft till att 

fortsätta. Trots närvaro av sjukdom så upplevde kvinnorna att de mådde bra och 

uppskattade livet. Humor användes för att skapa distans till de svårare stunderna. De 

upplevde då att det blev lättare att acceptera sitt liv och sin kropp som de nu såg ut. Dock 

upplevdes det ibland som att gömma sig bakom en fasad som riskerade att brista. Stöd och 

förståelse från närstående upplevdes då som viktig. Kvinnorna upplevde att ensam är inte 

stark alla gånger, men tillsammans kunde de ta sig igenom de svårare stunderna. 

En kropp i förändring 

Innan duschen ser jag mig i spegeln. Ett bröst mindre, en port som sticker ut på ett 

onaturligt sätt under nyckelbenet, ärret bredvid. Det nya operationssåret på halsen, 

alla märken på armarna. Det blanka huvudet, hyn som blivit så matt. Jag känner 

mig kroppsligt avklädd. Som att jag förlorar bit för bit. (Blogg 3) 

Hårets betydelse för självkänslan 

Kvinnornas inställning till håravfall förändrades över tid. Håravfallet påverkade dem mer 

än vad de föreställt sig. För att känna viss kontroll över sin situation så valde de att raka av 

håret innan de tappade allt. De ordnade med peruk eller andra huvudbonader för de 

tillfällen då de ville dölja sitt kala huvud. Dock avstod de helst från att använda peruken då 

den var obekväm och drog uppmärksamhet till sig. De använde mest mössor eller scarfs till 

vardags för att känna sig som en i mängden. De resonerade som så att med ett kalt huvud 

blev det mer uppenbart för omgivningen att de var sjuka. 

 

När fransar och bryn trillade av så upplevde kvinnorna det som mer jobbigt än håravfallet 

på huvudet. Det upplevdes som svårare att få till ett naturligt utseende och ansiktets 

konturer blev märkbart förändrade vilket gjorde det mer uppenbart att de var sjuka. Ett kalt 

huvud kunde vara självvalt men de upplevde att avsaknaden av både hår, bryn och fransar 

tillsammans signalerade sjukdom till omgivningen. Trots att det upplevdes som jobbigt 

försökte kvinnorna se det positiva i sin situation. Även om de höll en positiv attityd utåt så 

kom tankar och känslor ikapp dem och de blev märkbart påverkade av de förändringar som 

skedde. Omgivningens syn på kvinnlighet blev mer tydlig för dem och de funderade 

mycket kring sin egen syn på kvinnlighet. När sen håret väl började växa ut igen, såväl på 
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huvudet som på andra ställen upplevdes glädje. Behandlingen började närma sig sitt slut 

och det värsta låg bakom dem. 

 

Fransarna och brynen började falla, men jag fick behålla ca hälften som tur var. 

Blev mycket lättare att se sig själv i spegeln utan att känna sig sjuk. Fick lite panik 

när det började nämligen, för utan hår har jag inte känt mig så sjuk (till utseendet), 

men utan bryn och fransar skulle jag definitivt göra det. (Blogg 4) 

Avsaknaden av bröst 

Utan två bröst upplevde kvinnorna sig inte hela eller kvinnliga. Samtidigt som de var 

oroliga inför att ta bort ett eller två bröst så längtade de tills att de var borta, eftersom 

bröstet innehöll cancer. De flesta opererade bort ett eller båda brösten. Vissa fick direkt en 

rekonstruktion av det bortopererade bröstet medan andra fick bära en protes i väntan på en 

rekonstruktion. Viljan till att genomgå en bröstrekonstruktion var stor då kvinnorna hade 

en längtan att återgå till den kropp de tidigare haft. De som fick bära protes under väntan 

på rekonstruktion kände en ständig oro över protesen. Låg den på plats eller syntes det att 

det var en protes? Protesen upplevdes fungera bra och den fyllde sin funktion men helt 

bekvämt blev det inte. Användning av protes var inte bara för utseendet skull utan 

förebyggde även snedbelastning. Reflektioner över omgivningens syn på en hel kvinna 

uppstod då kommentarer gavs. En av kvinnorna kände sig trots avsaknaden av ett bröst inte 

ofullständig. Funderingar över detta kom först när andra påpekade att hon borde känna sig 

hel igen med en bröstprotes. 

 

De här två meningarna, troligen sagda med stor välvilja och värme, har förföljt 

mig. "Nu ser det bra ut", "Nu är du mera hel igen". (Blogg 3) 

 

Även om det var sorgligt att förlora ett bröst så förlikade sig kvinnorna med sin nya kropp 

och upplevde en stolthet över vad den klarat av. Kampen mot cancern satte sina fysiska 

spår på kroppen och dessa blev en ständig påminnelse om kampen. De fysiska 

förändringarna gav också upphov till nervositet inför hur omgivningen skulle reagera. 

Kommer de tycka att kroppen ser motbjudande ut? Rädsla för att bli sårad av blickar och 

kommentarer från omgivningen var stor. Rädslan bidrog till att de undvek vissa sociala 

situationer. Trots att ärren var fysiska så upplevdes ärren även psykiskt som inte 

omgivningen kunde se. De synliga ärren kände kvinnorna kunde bidra till att utomstående 

enbart fokuserade på de fysiska men som sjukdomen medförde. Det glömdes bort att 

smärtan på insidan ibland kan vara större än det som syns på utsidan. 

 

Kvinnorna hade olika inställningar till sin kropp och vad den symboliserade när de såg 

tillbaka på sin sjukdomsresa. Vissa såg med stolthet på sin ärrade kropp och såg den som 

en symbol för styrka. Den hade klarat av att bekämpa sjukdomen och den fungerade 

fortfarande. Andra såg med lidande på sin kropp, tyckte synd om den som fått utstå så 

mycket smärta och ingrepp. 

När kroppen inte fungerar som vanligt 

Illamående i kombination med munblåsor, svamp i munnen, muntorrhet, smakförlust och 

en ökad aptit påverkade dem mycket. De blåsor som uppstod i munnen sved och gjorde så 

pass ont att lite vatten kunde vara svårt att dricka när det var som värst. Kvinnorna kunde 
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även känna att hungern inte gick att stilla hur mycket de än åt. Känslan av att vara hungrig 

och vilja äta trots illamående var märklig. 

 

Hungrig som bara den ... i mitt huvud är jag sugen på allt och kan föreställa mig 

smaken ... Har provat med smörgås ... jordgubbar ... glass ... inget funkar.  Det är 

precis som att stoppa in en tesked med vetemjöl i munnen ... så smakar allt och det 

gör mig irriterad !!!! (Blogg 6) 

 

Samtidigt upplevde de att de behövde småäta för att hålla den metalliska smak som 

uppstod i munnen borta. Det var som värst strax efter ett behandlingstillfälle för att sedan 

avta. Under den tid då maten återigen smakade något och illamåendet gav med sig så 

passade de på att njuta av all mat de tyckte om.  

 

Det upplevdes som jobbigt med en hy som stramade, kliade och sved. I samband med 

strålning fick flera av kvinnorna strålskador vilket resulterade i sårig, svullen och bränd 

hud. De försökte förebygga dessa problem med krämer och salvor innan de blev allt för 

framträdande. De upplevde dock att det inte hjälpte så mycket. I och med att huden 

stramade och gjorde ont upplevde de att det kunde vara svårt att röra sig som de ville. 

Vetskapen om att biverkningarna gav med sig mellan varven hjälpte kvinnorna att utstå 

dem. 

 

Motståndet mot infektioner försämrades. Tidigare vardagliga aktiviteter ute i samhället 

upplevdes plötsligt som farliga. Bakterier och virus som kunde göra dem sjuka fanns 

överallt. Några beskrev det som att de upplevde en ökad bacillskräck och avskärmade sig 

från offentliga miljöer då de var som mest infektionskänsliga. De undvek närkontakt med 

barnen under den mest infektionskänsliga tiden under behandlingen. Detta upplevdes som 

jobbigt att barnen kunde ses som en fara för kvinnorna. Några ådrog sig infektioner och 

fick åka in akut för sjukhusvård. De upplevde detta som ångestfyllt då tankar på om de 

kommer överleva detta uppstod. Stundtals upplevdes biverkningarna outhärdliga. Kroppen 

fick ta mycket stryk under denna resa genom cancerbehandlingen och kvinnorna upplevde 

ibland tvivel på om det verkligen var värt allt lidande.  

 

Min kropp är alldeles slutkörd. Det är i kroppen allt känns, alla berg vi klättrat 

över, all dimma vi pressat oss igenom. (Blogg 3) 

Orkeslöshet 

Tröttheten som kom i samband med behandling upplevdes påverka vardagen mest. Den 

bidrog till att de kände sig avskärmade från livet som fortgick runt omkring dem. De kände 

sig stundtals som en belastning för familj och närstående då de inte orkade bidra i 

vardagens sysslor. Vardagssysslor upplevdes stressande när livet omprioriterades, 

samtidigt ett sätt att få livet att kännas som vanligt. Kvinnorna hämtade kraft till att orka 

kämpa vidare i vetskapen om att livet faktiskt fortsatte, att det inte stannade upp bara för 

att de mådde dåligt på grund av sin behandling. Stundtals upplevdes livet fortsätta runt 

omkring dem men att de själva var utanför och tittade på. Känslan av att inte vara delaktig 

var jobbig och livet upplevdes vara satt på paus. 
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jag lever i en slags cancerbubbla där varje dag handlar om att jag får känna mig 

lite piggare ända fram till nästa behandling då jag återigen ska bli riktigt dålig. 

(Blogg 1) 

 

Kvinnorna upplevde att de tänkte långsammare, fick svårare att minnas och att de i vissa 

fall inte klarade av att göra mer än en sak i taget. Utöver svårigheter att minnas så upplevde 

kvinnorna humörsvängningar. De blev lättare irriterade på sig själva så väl som på 

omgivningen. Det kunde vara svårt att lyssna till kroppens signaler när den sade ifrån. De 

ville göra så mycket men orken fanns inte alla gånger. Många gånger upplevde kvinnorna 

att de inte orkade vara sociala och umgås med vänner och bekanta. 

 

Försöker tänka så positivt jag kan, orka så mycket jag kan, men också lyssna på 

kroppen när den säger ifrån. Det är svårt att acceptera att jag inte orkar lika 

mycket som jag vill, men det blir lite lättare att göra 'inget' för varje dag som går. 

(Blogg 4) 

 

Även om biverkningarna yttrade sig fysiskt så upplevde de också en stark psykisk 

påverkan i samband med behandlingen. Mycket tid gick åt till att tänka på sjukdomen, 

behandlingen och vad som skulle hända. Detta rörde upp mycket känslor som de kände 

kunde vara svåra att hantera. Alla tankar stal mycket energi då de var ständigt närvarande 

och bidrog till den kroppsliga utmattning som kvinnorna upplevde. 

Möten med sjukvården 

Och där låg jag halvnaken... Inget småprat eller frågor kring hur jag mådde, hur 

jag kände inför punktionen... Mer oempatiska människor får man leta efter... Fy 

fan! De ser inte patienten, bara en diagnos!! (Blogg 2) 

 

Kvinnornas upplevelser av hur de blir bemötta i sjukvården skiljde sig åt. En kvinna 

beskriver att hon kände sig nonchalant bemött och inte tagen på allvar vid sin kontakt med 

primärvården. Ett fåtal av dem upplevde att de bollades runt bland flertalet läkare, där 

ingen tycktes ha en helhetsbild av deras situation. Kvinnorna upplevde det som jobbigt att 

ständigt få upprepa sin historia och kände sig därmed otrygga. Hade läkarna verkligen 

fullständig koll på deras hälsotillstånd? Vidare kände sig en kvinna orolig över om hennes 

behandling blev rätt. Hennes behandling följde en annan ordning än för andra kvinnor med 

bröstcancer av samma typ. 

 

Några av kvinnorna upplevde att personal som pratade över huvudet på dem ledde till oro 

över att något inte stod rätt till. Prover som slarvades bort, provresultat som inte gavs i tid 

och prover som blandades samman, vilket i ett av fallen ledde till feldiagnostisering, var en 

annan källa till missnöje och oro. En kvinna kände sig illa bemött då personal var snäsig 

mot henne vid telefonkontakt angående provsvar. Kvinnan var orolig, ångestfylld och rädd 

inför vad provresultatet visade och tog väldigt illa vid sig av detta bemötande. Hon fick 

inte vård i tid för de komplikationer som uppstod under behandlingen och upplevde i och 

med detta ett lidande både mentalt och fysiskt. Hennes förtroende för sjukvården minskade 

efter dessa händelser. En annan kvinna upplevde att skiftande kunskapsnivå bland 

personalen då hon var inlagd på sjukhus ledde till att hon fick ta stort egenansvar för sin 
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vård. Hon fick själv hålla koll på när prover och medicin skulle tas. Detta ledde till att hon 

kände sig otrygg då hon ansåg att detta ansvar egentligen låg hos personalen. 

 

De har gjort ett misstag. De har blandat i hop mina vävnadsprover med en annans. 

Min bröstcancer är inte Her2 positiv. Utan trippelnegativ. Den trygghet som vi 

lyckats bygga upp under de här månaderna försvann i ett ögonblick. Allt blev 

omkullkastat. Min prognos försämrades ytterligare. Nu hänger allt på cellgifterna. 

Sedan finns det inget mera att göra. (Blogg 3) 

 

Även bra bemötanden fanns beskrivna. Flertalet skrev att de blivit bra bemötta och fått 

snabb hjälp när de tog sin första kontakt med sjukvården. Kvinnorna upplevde att 

sjukvården hade tagit bra hand om dem, korta väntetider och snabba besked. Kvinnorna 

upplevde att personalen fanns med dem i både i med- och motgångar.  

 

De hade rullat ut röda mattan och så ställde de sig på varsin sida och började tjoa 

och applådera och ropa "La grande finale"!!!! Underbara människor!!!! Det blir 

nästan lite sorgligt att jag inte ska åka dit något mer, hahaha… (Blogg 2) 

 

Vidare upplevde kvinnorna att sjukvårdspersonalen varit noggranna och väl insatta i deras 

situation som patient. Inför behandlingar och ingrepp kände de sig välinformerade om hur 

det skulle gå till, vilka biverkningar som kunde uppstå samt vad som händer efteråt. 

Vårdpersonalen uppfattades som pedagogisk och lämnade muntlig och i vissa fall även 

skriftlig information. Detta värdesatte kvinnorna då flera av dem nämnde att de inte alltid 

var så mottagliga för information just vid mötet. Med tillgång till skriftlig information 

kunde de läsa senare när de hade ork. Kvinnorna nämnde även att de uppskattade när 

familj eller vänner var med vid mötena för att ta del av den information som gavs. Det 

gjorde att kvinnorna kände sig tryggare och mindre rädda att missa eller missuppfatta vad 

som sades. Kvinnorna uttryckte att de önskade att de som drabbas av bröstcancer borde få 

så bra vård som de fått. Något de förstått att inte alla fått, beroende på vart de bor. 

 

Kontaktsjuksköterskan lyftes fram som en viktig del i upplevelsen av vårdens bemötande 

av några kvinnor. De uppgav att det var skönt med en fast punkt som de kunde vända sig 

till för att fråga om råd och som styrde upp hela förloppet kring behandlingen. Resterande 

kvinnor nämnde kontaktsjuksköterskan men skriver inget om hur de upplevde denna 

kontakt. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Trovärdighet i en kvalitativ studie innebär enligt Cope (2014) att säkerställa för läsaren att 

det material som studien använt sig av har sammanställts och återgivits korrekt. Vidare 

beskriver Cope (2014) att studiens tillförlitlighet kan säkerställas genom att tydligt 

beskriva tillvägagångssättet för studien. 

 

I detta arbete valdes bloggar för att kunna få en bra beskrivning av kvinnors upplevelse av 

att leva med bröstcancer. Bloggar kändes som ett naturligt val då det ger ett material som 

kommer nära upplevelsen och där kvinnor med egna ord beskriver sin vardag. Via de 

texter som publiceras i en blogg kan läsaren få tillgång till en livsvärldsbeskrivning som är 

nära bloggförfattarens verklighet enligt (Heilferty, 2009).  För att skydda bloggförfattarnas 

identitet har författarna till denna studie valt att inte namnge bloggförfattarna och inte 

publicerat någon bloggadress. För att öka studiens trovärdighet har citat inkluderats för att 

styrka textens innebörd. 

 

Valet av metod föll på analys av narrativer beskrivet av Dahlborg-Lyckhage (2012). Då 

författarna har läst allt textmaterial har de strävat efter att fånga texten så sanningsenligt 

som möjligt. Dahlborg-Lyckhage (2012) poängterar att det under hela analysarbetet är av 

vikt att hålla ett öppet sinne, kunna följa med i texten samt att ha förmåga till reflektion 

över det som läses. Vidare har författarna strävat efter att undvika att tolka texten utifrån 

egen förförståelse. Enligt Dahlberg (2014) bidrar människans förförståelse till hur saker 

och fenomen tolkas. Förförståelsen kan påverka möjligheten att tolka både negativt och 

positivt. Det negativa kan vara att en blockering för intryck skapas. Positivt kan 

förförståelsen bidra med en trygghet inför det som ska tolkas. Dock har det funnits en 

medvetenhet om att egna erfarenheter av ämnet finns med under arbetets gång. Författarna 

har valt att studera detta område då de har träffat på personer som drabbats av bröstcancer 

både privat och inom sjukvården. Författarna är medvetna om att detta bidrar till en viss 

förförståelse som kan vara svår att bortse från vid analys (Dahlberg, 2014). Efter 

genomläsning av texten så diskuterades kring vad som var kärnan i texten och utifrån detta 

sattes följande teman; Ett liv i förändring, en kropp i förändring samt möten med 

sjukvården. 

 

Ett alternativ till vald metod hade kunnat vara en intervjustudie. Enligt Dahlberg (2014) 

hade fördelen med intervjuer varit att författarna hade kunnat ställa följdfrågor och bett 

kvinnorna förtydliga och vidareutveckla sina svar. Något som det inte finns möjlighet till 

vid valet att studera bloggar där samtycke inte inhämtats från bloggförfattarna (Segesten, 

2012b). Enligt Skärsäter och Ali (2012) kan en intervjustudie ha gett möjlighet till att 

studera de intervjuade kvinnornas kroppsspråk, ansiktsmimik och tonläge. Dessa 

möjligheter missas vid en studie av bloggar och författarna är utlämnade till enbart det 

skrivna ordet. Vidare kan en intervjustudie ge en fördel i möjligheten att kunna fråga de 

intervjuade om författarna har förstått dem rätt och missförstånd i resultatet kan på så vis 

undvikas enligt Danielson (2012). Vid tillgång till den icke-verbala kommunikationen 

öppnas fler möjligheter till att tolka det som sägs (Eide & Eide, 2009). Genom att återgå 

till de ursprungliga bloggtexterna under sammanställning av resultatet har författarna 

försökt att säkerställa att inte texten missförståtts. 
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Nackdelen med en intervjustudie hade kunnat vara att de intervjuade kvinnorna svarar och 

berättar det de tror att intervjuaren förväntar sig (Dahlberg, 2014). Om författarna valt att 

inhämta samtycke från bloggförfattarna hade det kunnat föreligga en risk att materialet 

som publiceras i bloggarna vinklas av bloggförfattaren då denne blir medveten om att den 

blir studerad. Detta fenomen att bloggförfattaren vinklar sina inlägg efter att samtycke 

inhämtats från forskare, har Eva I Svedmark erfarenhet av i sin studie (Mannberg-Zackari, 

2012). Eva I Svedmark valde att inhämta samtycke och efter detta så ändrade inläggen i 

bloggen tydligt karaktär. 

 

Vidare kan det vara en fördel tidsmässigt att använda sig av bloggar i studier. Allt material 

finns publicerat och klart att använda. Författarna behöver inte lägga tid på att ta fram 

intervjufrågor eller avsätta tid för själva intervjuerna. Ingen transkription av 

intervjumaterial behövs. Då tiden är begränsad vid denna typ av examensarbete kändes 

valet av analys av bloggar väl motiverat (Dahlberg, 2014). 

 

Ytterligare ett metodalternativ hade varit en litteraturstudie (Dahlberg, 2014). Dock hade 

en litteraturstudie inneburit en beskrivning av någon annans tolkning. Vid beskrivning av 

bloggar som utförts i denna studie är författarna observatörer av en primärkälla. Bloggar 

ansågs mer intressant då materialet är framställt av den enskilda människan nära 

upplevelsen. Vidare så var utbudet av vetenskapligt material inom vald ålderskategori 

begränsat. Därav valdes inte litteraturstudie. 

 

Utifrån denna studies resultat kan författarna inte säga att resultatet är generaliserbart för 

gruppen unga kvinnor med bröstcancer då alla upplevelser är individuella. Dock kan ett 

antal huvudområden som är gemensamma för kvinnornas upplevelser urskiljas. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med 

bröstcancer. I resultatet framkommer det att unga kvinnor som drabbas av bröstcancer 

upplever stora fysiska, psykiska och psykosociala förändringar. En bidragande orsak till 

dessa förändringar är de biverkningar som kommer till följd av behandlingen som 

kvinnorna genomgår. Vidare upplevs de fysiska förändringarna som kroppen går igenom 

som påfrestande. Tankar kring vad som är viktigt i livet uppstår. Ur detta föds en oro som 

påverkar kvinnorna på flera plan i livet. Nedan kommer en diskussion av resultatet genom 

rubrikerna; Ett liv i förändring, en kropp i förändring samt möten med sjukvården. 

Ett liv i förändring 

Resultatet i denna studie visar att kvinnorna upplever det mycket påfrestande att inte kunna 

leva som tidigare, innan sjukdomen. Fysiskt på grund av de biverkningar som 

behandlingen medför men även psykiskt då deras relationer med familj och närstående 

påverkas av sjukdomen. Kvinnorna påtalar vikten av att få förståelse från omgivningen då 

de inte alltid orkar med vardagen i samma utsträckning som innan sjukdomen. Trots att de 

upplever att de får detta stöd är det inte alltid så lätt.  De egna kraven på vad de ska och vill 

orka med är många gånger högre än vad de faktiskt klarar av. Människans upplevelse av 

hälsa speglas i dennes förmåga att utföra vardagliga aktiviteter enligt Söderberg (2009). 

Carr et al. (2001) förklarar i sin studie att förväntad och upplevd livskvalité inverkar på den 
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livskvalité som individen slutligen upplever. Flera studier (Ho et al., 2013; Avis et al., 

2005) har kommit fram till att kvinnor med bröstcancer upplever en lägre livskvalité från 

det att diagnos ställs och en lång tid framöver. Detta överensstämmer med vad som 

framkommit i denna studie. Upplevelsen av en lägre livskvalité kan i denna studies resultat 

till viss del förklaras av att kvinnorna sökt information på egen hand som inte är 

individanpassad till deras specifika situation. Det kan i sin tur bidra till för högt satta 

förväntningar på vad de ska klara av i det vardagliga livet under pågående behandling. 

 

Kvinnorna blir inte sjuka av cancern, det är behandlingen som gör dem sjuka. Detta påtalar 

flertalet av kvinnorna i denna studies resultat. Biverkningarna upplevdes stundtals som 

svåra att hantera då kvinnorna inte upplevde någon större fysisk påverkan av sjukdomen 

enbart. Det var behandlingen som skulle göra dem friska som gjorde att de mådde så 

dåligt. I tidigare studier (Avis et al., 2005; Burgess et al., 2005; Carr et al., 2001; Groff et 

al., 2010; Ho et al., 2013; Knopf, 2007; Oxlad et al., 2008). nämns inte detta utan där 

berörs endast upplevelser av själva behandlingen. Det är då av vikt att sjuksköterskan kan 

ge patienten ett bra stöd och motivation till att genomgå sin behandling. Detta påtalas såväl 

i Nationellt vårdprogram för bröstcancer (2014) samt i patientlagen (SFS 2014:821) att 

patienten ska erbjudas ett individanpassat stöd. 

 

Resultatet av denna studie visar också att kvinnorna upplever att de får en ny syn på livet 

och vad som är viktigt i livet då de drabbas av bröstcancer. Denna insikt ökar deras 

medvetenhet om sin egen dödlighet och existentiella tankar uppstår. Detta påvisas även i 

studier av Groff et al. (2010), Burgess et al. (2005) och Knobf (2007). För att bearbeta alla 

tankar som uppkommer använder kvinnorna bloggen som ett sätt att ventilera alla tankar 

och känslor. De får genom bloggen även kontakt med läsare i samma situation och känner 

stöd ifrån de människor som läser och kommenterar det de skriver. Heilferty (2009) skriver 

att bloggandet är ett sätt för patienten att hantera sin förändrade livssituation i samband 

med sjukdom. Samtidigt tar Heilferty (2009) upp de fördelar som finns för sjukvården med 

dessa texter som publiceras i bloggar. Genom att läsa bloggar får läsaren tillgång till 

patientens livsvärld och kan bilda sig en bättre förståelse för vad det innebär att vara 

patient. 

 

Resultatet av denna studie visar även att samtliga kvinnor har en ständigt närvarande oro 

och rädsla. Denna rädsla och oro skiftade fokus genom sjukdomsförloppet. Vid 

insjuknandet var den största rädslan att inte bli frisk, att behandlingen inte skulle fungera. 

När kvinnorna kommit en bit in i sin behandling och cancern tryckts tillbaka övergick 

denna rädsla i en oro över att återinsjukna. Trots en glädje över att cancerbehandlingen har 

haft effekt så finns hela tiden skuggan av oro för återfall närvarande. Oron finns med under 

hela sjukdomstiden och slutar inte att vara närvarande bara för att de blir friskförklarade 

från cancern. Kvinnorna anser att de kommer få leva med en ständig närvaro av oro för 

resten av livet. Oro över risken för återfall men också oro till följd av den insikt om sin 

egen och andras dödlighet som kommer med sjukdomstiden. Kvinnorna påvisar inga 

tendenser till ångest eller depression. De upplever dock oro och behöver stöd från både 

närstående och sjukvården. Burgess et al. (2005) beskriver i sin studie att ångest och 

depression är vanligt förekommande efter diagnos. Vidare framkommer det att ett bra stöd 

för kvinnorna därav var viktigt. I flertalet studier (Groff et al., 2010; Burgess et al., 2005; 

Knobf, 2007) framkommer det att kvinnor som drabbas av bröstcancer upplever oro på 



 

20 
 

flera olika plan i livet. Existentiella frågor väcks, kvinnorna blir mer emotionellt känsliga, 

den förändrade kroppen bidrar till oroskänslorna såväl som den ekonomiska situationen.  

En kropp i förändring 

Resultatet av denna studie visar vidare att kvinnorna beskriver upplevelsen av att mista ett 

eller två bröst och att tappa hår, ögonbryn och fransar. Kvinnorna upplevde sig nakna, 

sårbara och utelämnade när håret inte längre fanns kvar, bröst opererades bort och 

avsaknaden av fransar och bryn suddade ut ansiktets konturer. De kände att insidan helt 

plötsligt satt mer på ytan, utan ett skyddande skal mot omvärlden. Dock relaterar dessa 

kvinnor inte till minskad kvinnlighet i första hand i och med dessa förändringar. De 

fokuserar mer på att bli av med de cancerdrabbade delarna av kroppen. Frågorna kring sin 

egen kvinnlighet kom först i samband med kommentarer från omgivningen. Relationen till 

den egna kroppen och dess utseende präglades inte av kvinnligt eller okvinnligt. Kvinnorna 

kände mer ett utanförskap då de stack ut från mängden. Enligt flera studier (Oxlad et al., 

2008; Groff et al., 2010; Knobf, 2007) bidrar de fysiska förändringarna som kvinnorna 

genomgår till följd av behandling till en känsla av att vara mindre feminina. Avsaknaden 

av bröst, håravfall och minskad sexlust bidrar till känslan av att vara mindre feminin, hos 

kvinnorna i dessa studier. 

 

När det kommer till frågan att genomgå en rekonstruktion av brösten så har kvinnornas 

längtan till ett liv som de känner igen stor inverkan på att de vill återskapa brösten även om 

de klarar sig fysiskt utan bröst. Alternativen finns att vara utan bröst om båda opereras bort 

eller att bära protes när bara ett tas bort. Strävan efter att få känna igen sig själv och inte 

utmärka sig är stor hos kvinnorna. Tidigare studier (Oxlad et al., 2008; Groff et al., 2010; 

Knobf, 2007) tar upp mycket kring upplevelser av den förändrade sexualiteten och intima 

relationer med partners vilket inte berörs av kvinnorna i bloggarna. 

Möten med sjukvården 

Resultatet av denna studie visar slutligen att majoriteten av kvinnorna är nöjda med den 

vård, information och behandling som givits dem. Det missnöje de ger uttryck för berör 

främst personalens bemötande. Kopplat till Dahlbergs (2014) beskrivning av 

livsvärldsperspektiv så misslyckas personalen med att förstå patientens situation. 

Personalen saknar djupare förståelse för hur hela patientens livssituation påverkas av 

sjukdomen. Patienten är emotionellt sårbar och även små nyanser i tonläge och ordval kan 

upplevas som stötande av patienten. Exempelvis kvinnan som blev snäsigt bemött i telefon 

när hon väntade på provsvar eller kvinnan som fick höra att nu känner du dig väl hel igen 

när hon fick sin bröstprotes. Att som personal ha förståelse för hur patienten upplever sin 

situation är av stor betydelse för ett gott vårdande och ökat välbefinnande för kvinnorna 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

I Nationellt vårdprogram-omvårdnad vid bröstcancer (2014) har regionala cancercentrum i 

samverkan satt upp riktlinjer för hur patienter med bröstcancer skall vårdas. I detta betonas 

vikten av att erbjuda patienten en fast kontaktpunkt i form av en kontaktsjuksköterska. 

Kvinnorna i studien upplever ett stort behov av stöd men nämner inte så mycket om 

kontaktsjuksköterskans roll i deras vård. De framhåller istället närstående som oerhört 

viktiga när det gäller att få stöd i sin vardag. Enligt en studie (Kadmon et al., 2015), som 

undersöker kvinnors erfarenhet av Israels motsvarighet till kontaktsjuksköterska, så ses 
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denna som en stöttepelare genom hela vårdprocessen. Kontaktsjuksköterskan upplevs som 

förstående, ödmjuk och tålmodig med patienterna. Samtidigt kan kontaktsjuksköterskan 

anta en roll som hård och disciplinär när det gäller att ta patientens parti i frågor angående 

vården. Patienterna i Kadmon et al. (2015) studie uppger att kontaktsjuksköterskan spelar 

en stor roll i hur bra de klarar av sin situation och vilken grad av välbefinnande de 

upplever. Även Korber, Padula, Gray och Powell (2011) kommer i sitt resultat fram till att 

patienter med bröstcancer upplever kontaktsjuksköterskan som viktig när det gäller att 

bemästra sin situation. Kontaktsjuksköterskan har stor del i undervisning, stöd, 

symtomhantering, teamwork, kommunikation professioner emellan och sist men inte minst 

hjälp att hantera tiden efter sjukdomsperioden. 

 

Ett väl fungerande samarbete mellan kontaktsjuksköterska och patient kan gynna patienten 

och dess närstående enligt tidigare studier (Kadmon et al., 2015; Korber et al., 2011). 

Genom att kontaktsjuksköterskan ska ha det övergripande ansvaret för att koordinera 

vården kan patient och närstående avlastas från detta ansvar. Närstående kan då fokusera 

på att finnas där som stöd för patienten vilket i sin tur kan bidra till dennes välbefinnande. 

Dock kan tidigare studier som genomförts eventuellt inte ses som helt överförbara då 

sjukvårdssystemen kan skilja sig åt. 

Kliniska implikationer 

Att drabbas av bröstcancer kan upplevas som omvälvande och livsrytmen kan sättas ur 

spel. Hela livet påverkas och det kan kännas som om livet behöver läras leva på nytt. Det 

som tidigare tagits för givet kan plötsligt kräva stora insatser fysiskt och psykiskt för att 

klara av. Denna omställning är känslomässigt svår att hantera för dessa kvinnor och ställer 

krav på sjukvården. Genom denna studie vill författarna öka sjukvårdens kunskap om och 

förståelse för denna patientgrupps upplevelse av all leva med bröstcancer. Sjuksköterskor 

kan ta del av resultatet och använda det i sitt arbete för att kunna ge kvinnor med 

bröstcancer en så god vård som möjligt.  

 

Följande strategier kan vara lämpliga att implementera för att möta dessa krav: 

 

 Öka sjukvårdspersonalens kompetens inom området 

 Förtydliga kontaktsjuksköterskans roll 

 Erbjuda anhörigstöd 

 

Utifrån vad denna studie visar vore det önskvärt med förbättringar inom sjukvården. 

Genom kompetensutveckling kan sjukvårdspersonal lära sig att möta dessa patienter och 

förstå vad de går igenom. Eftersom kvinnorna i denna studie inte skriver så mycket om 

kontaktsjuksköterskan kan denna yrkeskategori inom sjukvården behöva utvecklas och bli 

mer synlig i Sverige.  En kontaktsjuksköterska som är synlig i vården och som har en 

tydlig roll kan bidra till att patienten känner sig trygg i sin situation. Ett utökat anhörigstöd 

kan behövas då även närstående drabbas vid sjukdom och kan behöva stöd för att bearbeta 

den förändrade livssituationen.  Allt detta kan leda till minskat lidande för patienten.  

 

Vidare forskning inom området med ett utökat tidsspann kan bidra med en ökad bild av de 

upplevelser som patienterna har. Då kontaktsjuksköterskans roll i vården inte berörs i så 

stor utsträckning i denna studies resultat vore det intressant att titta på hur väl utarbetad 
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denna roll är i svensk sjukvård. Detta skulle kunna genomföras med en litteraturöversikt av 

ämnet. 

Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att upplevelsen av att leva med bröstcancer är högst 

individuell. Dock kan vissa huvudområden urskiljas som är gemensamma för kvinnorna. 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever att livet förändras både fysiskt, 

psykiskt och psykosocialt. De upplever även att omgivningen påverkas under deras 

sjukdomstid. Behovet av stöd upplevs som stort. Studien ger en inblick i vad unga kvinnor 

med bröstcancer upplever i det vardagliga livet. Genom fördjupad förståelse för individens 

upplevelse kan sjukvården utarbeta strategier för att möta och stödja de individuella behov 

som patienten ger uttryck för. 
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